
 

 

CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU  

HĐND HUYỆN THUẬN NAM KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021- 2026 

Kính thưa: - Các đồng chí Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, 

UBMTTQVN huyện. 

                      - Các vị ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, huyện; 

- Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND,      

UBMTTQVN xã cùng toàn thể quý vị đại biểu cử tri.  

Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp năm 2015; các 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện về bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Hôm nay Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện 

Thuận Nam và UBND xã Phước Minh tổ chức cho các ứng cử viên ứng cử đại 

biểu HĐND tỉnh khóa XI và HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021- 2026, gặp gỡ 

tiếp xúc cử tri xã Phước Minh để vận động bầu cử theo quy định của pháp luật. Lời 

đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu 

cử số 05- xã Phước Minh, xin được gửi tới các quý vị đại biểu, toàn thể các quý vị 

cử tri lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

 Thƣa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, thƣa toàn thể quý vị đại 

diện cử tri! 

 Vừa qua, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện cũng đã giới thiệu 
tóm tắt tiểu sử của tôi cũng như của các ứng cử viên. Tuy nhiên để các cử tri nắm 
được rõ hơn và thuận lợi trong quá trình tìm hiểu các ứng cử viên và tiến hành bầu 
cử, tôi xin giới thiệu ngắn gọn về bản thân. Tôi tên là: Nguyễn Báu, sinh ngày 
19/8/1968, quê quán xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi; hiện đang 
thường trú tại thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam; nghề nghiệp sản xuất 
nước Mắm. Được sự phân công của tổ chức, tôi được Tòa án nhân dân huyện giới 
thiệu để HĐND huyện bầu làm Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Thuận 
Nam nhiệm kỳ 2016- 2021 và UBND xã Cà Ná giao chức trách nhiệm vụ Giám 
đốc Hợp tác xã sản xuất kinh doanh nước Mắm Cà Ná.  

 Bản thân tôi luôn tâm niệm rằng đã là cán bộ, công chức hay người lao động, 

thì Đảng và Nhà nước phân công đảm nhiệm công việc gì cũng phải nêu cao tinh 

thần trách nhiệm, cố gắng vượt qua mọi khó khăn thách thức, tận tâm, tận lực trong 

thực hiện nhiệm vụ được phân công, mới đáp lại lòng tin của tổ chức và nhân dân 

giao phó cho mình, đó chính là đạo đức, lương tâm của người dân nói chung và  

người cán bộ, công chức nói riêng  nhằm phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. 

 Bản thân tôi được tổ chức phân công, được cử tri nơi làm việc và nơi cư trú 
tín nhiệm giới thiệu, được UBMTTQVN huyện thống nhất lựa chọn, giới thiệu vào 
danh sách ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021- 
2026 và Ủy ban bầu cử huyện phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 05- xã Phước 
Minh. Đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức 
nặng nề và quan trọng của bản thân đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã 
nhà; bởi tôi ý thức một cách sâu sắc rằng: Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực 
nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi làm chủ của 
nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa 
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phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. Người đại biểu HĐND là cầu nối quan 
trọng giữa nguyện vong, ý chí của nhân dân với các cơ quan quyền lực của Nhà 
nước. Nếu người đại biểu làm tốt vai trò của mình thì cầu nối đó vững chắc và gần 
nhất từ dân đến Đảng và Nhà nước. Bởi thông qua hoạt động của mình, người đại 
biểu có trách nhiệm liên hệ chặt chẽ với cử tri để thu thập đầy đủ, chính xác và kịp 
thời các thông tin về kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng-an ninh cũng như tâm 
tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; qua đó kiến nghị, tham gia với HĐND 
huyện quyết định những chủ trương, biện pháp, những vấn đề quan trọng của địa 
phương đảm bảo sát, đúng và có tính khả thi cao.  

Nếu được các quý vị cử tri quan tâm tin tưởng, tín nhiệm bầu chọn tôi là đại 
biểu HĐND huyện, chính là tạo điều kiện cho tôi kết hợp thực hiện tốt chức năng, 
nhiệm vụ của người đại biểu HĐND huyện theo luật định và nhiệm vụ được tổ chức 
giao làm Giám đốc Hợp tác xã sản xuất kinh doanh nước Mắm Cà Ná, tiếp tục ra 
sức phấn đấu đem hết khả năng, trí tuệ, sức lực và dành thời gian, tâm huyết, tập 
trung thực hiện tốt một số vấn đề chủ yếu sau: 

 I. Với trách nhiệm là ngƣời đại biểu dân cử: Bản thân tôi tiếp tục quán 

triệt thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

 Một là: Tôi tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, dân tộc và sự 

nghiệp xây dựng CNXH vì mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công 

bằng, văn minh”. Không ngừng học tập nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt 

nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; ra sức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng 

“cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, để xứng đáng với niềm tin của cử tri và 

và nhân dân địa phương giao phó.  

Hai là: Là đại biểu HĐND huyện, tôi sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của người 

đại biểu như tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND huyện, thảo luận và biểu 

quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND huyện; thường xuyên 

liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có 

trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực những ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng 

của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc 

cử tri theo quy định, ít nhất mỗi năm 01 lần báo cáo với cử tri về hoạt động của 

mình và của HĐND huyện; sau mỗi kỳ họp HĐND huyện có trách nhiệm báo cáo 

với cử tri về kết quả của kỳ họp, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri, phổ 

biến, tuyên truyền vận động cử tri và nhân dân thực hiện các Nghị quyết của 

HĐND huyện.  

 Ba là: Với khả năng và trách nhiệm cao nhất của mình, bản thân cùng với 

các vị đại biểu HĐND huyện luôn tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại 

biểu dân cử, để góp phần không ngừng nâng cao chất lượng các kỳ họp và hiệu 

lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện- xứng đáng với vị trí, vai trò là cơ quan 

quyền lực nhà nước ở địa phương.  

II. Với trách nhiệm là Giám đốc Hợp tác xã sản xuất kinh doanh nƣớc 
Mắm Cà Ná 

Tiếp tục phát huy truyền thống  “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng 

và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân của Cựu Chiến binh. 
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Động viên Cựu Chiến binh giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, tích cực tham 

gia giáo dục lòng yêu nước, yêu CNXH, Chủ nghĩa Anh hùng cách mạng cho thế 

hệ trẻ; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; xây 

dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững 

mạnh và truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” của Hội Cựu chiến binh Thuận Nam: 

“Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới”. Với bề dày kinh nghiệm của gia 

đình trong sản xuất kinh doanh nước Mắm truyền thống  ở địa phương xã Cà Ná và 

thực hiện chủ trương của Tỉnh về phát triển ngành nghề nông thôn và bảo tồn, phát 

triển làng nghề giai đoạn 2011- 2020 được UBND các xã Cà Ná, Phước Diêm triển 

khai đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến nước mắm trên địa bàn 02 xã; 

bản thân tích cực và vận động các hộ gia đình cùng tham gia thành lập HTX nước 

Mắm Cà Ná vào năm 2012 và Tôi được bầu làm Giám đốc HTX. Trong những 

năm qua, sau khi thành lập và đi vào hoạt động, HTX được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 

Gia61y chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu và tiến hành Lễ Công bố nhãn hiệu chứng 

nhận “ Nước mắm Cà Ná” vào ngày 17/11/2011; hiện đang triển khai thí điểm cấp 

Giấy chứng nhận “ Nước mắm Cà Ná” cho các Cơ sở sản xuất nước Mắm “ Hai 

Non”, “ Quang Minh”- có Điểm bán tại thôn Lạc Tiến, Phước Minh, “ Chi 

Ninh”,…; đồng thời phối hợp Trung tâm Khuyến công khảo sát, hỗ trợ các Cơ sở 

ứng dụng máy móc thiết bị mới vào sản xuất, chế biến nước Mắm như máy chiết 

rót bán tự động và dán nhã tự động và đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công 

nghiệp nông nghiệp tiêu biểu cấp tỉnh,… Nhờ vậy đã làm tăng giá trị thương phẩm 

của nước Mắm Cà Ná, tăng thu nhập kinh tế gia đình cho các hộ xã viên. 

Trong thời gian tới, HTX sẽ tích cực tuyên truyền vận động các hộ gia đình, 

doanh nghiệp đầu tư mở rộng các Cơ sở sản xuất chế biến, các Điểm bán hàng 

sang các khu vực lận cận, nhất là địa bàn các thôn Lạc Tiến, Quán thẻ 3 và ở 

những nơi có điều điện; đồng thời vận động các hộ gia đình, doanh nghiệp tư nhân 

các Cơ sở sản xuất chế biến, các Điểm bán hàng trên địa bàn xã Phước Minh gia 

nhập HTX để được hưởng chính sách Khuyến công, Thương hiệu sản phẩm “ 

Nước mắm Cà Ná”. Qua đó góp phần giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi 

của địa phương, tăng thêm thu nhập và nâng cao mức sống người dân, mặt khác 

góp phần tăng thêm năng lực và giá trị sản xuất ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, 

thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; đồng thời góp phần vững chắc 

vào việc thực hiện tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ban hành theo Quyết định 

số 41 của UBND tỉnh Ninh Thuận, phấn đấu đưa xã Phước Minh đạt chuẩn Nông 

thôn mới năm 2021 theo Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 05/4/2021 của UBND 

xã Phước Minh. 

Thƣa các vị đại biểu, thƣa toàn thể quý vị đại diện cử tri! 

 Trên đây là chương trình hành động của bản thân, với tất cả tâm huyết, nhiệt 

tình kinh nghiệm của mình; tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ người đại biểu dân cử, 

để không phụ lòng tin của cử tri và nhân dân. Tôi xin trân trọng cảm ơn cử tri và 

nhân dân đã quan tâm và ủng hộ tôi trong quá trình vận động bầu cử. Chúc các vị 

đại biểu và toàn thể cử tri sức khỏe, hạnh phúc và thành công!  

Xin chân thành cảm ơn! 


