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CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN NAM, 

NHIỆM KỲ 2016-2021 

---- 

Họ và tên: Ngô Đức Bổng; Sinh ngày 20 tháng 10 năm 1977. 

Quê quán: Xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

Nơi ở hiện nay: Khu phố 4, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

 Trình độ chuyên môn: Đại học Chính trị (chuyên ngành xây dựng Đảng 

và Chính quyền nhà nước). 

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. 

Cấp bậc: Thượng tá. 

Chức vụ Đảng: Huyện ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Thuận 

Nam, Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận. 

Chức vụ chính quyền: Chính trị viên Ban CHQS huyện Thuận Nam. 

 Tôi rất vinh dự được Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu 

HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Và được phân công ứng cử ở địa bàn xã 

Phước Diêm, đơn vị bầu cử số 7.  

Trước hết, cho tôi được gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí lãnh 

đạo Ủy ban Bầu cử, Uỷ ban MTTQViệt Nam huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, 

UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Diêm, xin được gửi đến các đồng 

chí lãnh đạo và toàn thể bà con cử tri lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành 

công trong cuộc sống.  

Kính thƣa các đồng chí, toàn thể bà con cử tri!  

Tôi tham gia Quân đội từ tháng 9/1995, đến nay đã trải qua hơn 25 năm 

công tác với nhiều vị trí khác nhau trong Lực lượng vũ trang tỉnh Ninh Thuận, 

từ cán bộ Trung đội trưởng, Trợ lý tác huấn, Trợ lý Thanh niên, được bổ nhiệm 

Chính trị viên Đại đội, Chính trị viên Tiểu đoàn, Chính trị viên phó kiêm CNCT 

Ban CHQS huyện Thuận Nam. Từ tháng 9 năm 2017 đến nay được bổ nhiệm 

chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy - Chính trị viên Ban CHQS huyện Thuận Nam, là 

người chủ trì về chính trị của LLVT huyện. 

Từ khi giữ cương vị lãnh đạo của LLVT huyện, được sự quan tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy và Bộ CHQS tỉnh. Tôi đã cùng tập 

thể Đảng ủy, Ban CHQS huyện chủ động tham mưu với Huyện ủy, HĐND, 

UBND huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác Quốc phòng, Quân sự địa 

phương; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị Ban CHQS các xã, các đơn vị tự vệ cơ 

quan thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng hàng năm, góp phần quan 

trọng vào việc giữ gìn ANCT và trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng vũ 

trang huyện trong sạch, vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây 

dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND và thế trận Biên phòng toàn dân 

trên địa bàn huyện. Những thành tích, kết quả của lực lượng vũ trang huyện 

trong xây dựng lực lượng, SSCĐ, tổ chức huấn luyện, diễn tập nhiều năm qua đã 
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bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, tạo chuyển biến toàn diện trong xây dựng 

khu vực phòng thủ huyện, xây dựng nền QPTD, phục vụ có hiệu quả cho sự 

nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện nhà. 

Kính thƣa các đồng chí lãnh đạo, thƣa bà con cử tri! 

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân 

dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là một sự kiện chính trị quan trọng của toàn 

Đảng, toàn dân và toàn quân. Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà 

nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân 

dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa 

phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. Hội đồng Nhân dân quyết định các vấn 

đề về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, QPAN của địa phương theo luật định; 

giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện 

Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu và trở thành đại biểu Hội đồng Nhân dân 

huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi xin hứa sẽ đưa tiếng nói của Nhân dân, 

nguyện vọng chính đáng của Nhân dân vào những quyết định, chủ trương, biện 

pháp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và phát triển văn hóa, QPAN 

của huyện, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của 

Nhân dân ở địa phương. Cụ thể là: 

1. Luôn luôn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập, làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ vững lập trường tư tưởng, quan 

điểm, bản lĩnh chính trị của người cán bộ, đảng viên; không ngừng phấn đấu vì 

mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; kiên quyết đấu 

tranh với các hành vi tham nhũng, làm trái với đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ đường lối đúng đắn của Đảng, bảo vệ 

pháp chế xã hội chủ nghĩa.  

Giữ tốt mối quan hệ với cử tri và quan hệ quân-dân; gương mẫu vận động 

thân nhân gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước và các qui định của địa phương nơi cư trú, tích cực tham 

gia các phong trào của khu dân cư. Tích cực nghiên cứu, học tập, có đủ trình độ, 

năng lực, để thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, 

có tâm và trách nhiệm trước cử tri, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân 

dân địa phương. 

2. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, của Huyện 

ủy và UBND huyện, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng với tập thể Đảng ủy, Ban 

CHQS huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của Bộ Chính trị, chương trình hành 

động của Chính phủ; kế hoạch của Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh; xây dựng các 

kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xây dựng phương án bảo vệ an 

toàn các địa bàn, mục tiêu, công trình trọng điểm về kinh tế, quốc phòng, an 

ninh, văn hóa, xã hội quan trọng của huyện. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, 

đấu tranh có hiệu quả với các cơ quan, tổ chức phản động, gián điệp, âm mưu 

thực hiện “Diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù 

địch. 
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Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các chỉ thị, nghị 

quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu và Bộ CHQS 

tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp 

của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng thế trận QPTD gắn với 

thế trận ANND và Biên phòng toàn dân để phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội 

phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, đột 

xuất, bất ngờ, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 

trên địa bàn huyện. 

3. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Biên phòng làm tốt nhiệm vụ 

quốc phòng, an ninh ở địa phương, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trân ANND và Biên phòng 

toàn dân, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ vững 

chắc chủ quyền tuyến biển, khu vực giáp ranh. Tăng cường công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo xây dựng lực lượng LLVT huyện trong sạch, vững mạnh toàn diện, 

trước hết là vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

4. Được bầu làm đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ thực 

hiện đầy đủ chức trách của người đại biểu Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân 

dân; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri tại cơ quan và nơi cư trú. Tham gia 

các hoạt động của Hội đồng Nhân dân; tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, đóng góp xây dựng các dự án luật, 

các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm Quốc phòng và an 

ninh trên địa bàn huyện, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, hiệu 

lực quản lý của chính quyền.  

Thu thập, ghi nhận đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, ý kiến, 

nguyện vọng do cử tri và Nhân dân phản ánh qua các kỳ tiếp xúc, cuộc gặp gỡ, 

trao đổi, … để phản ánh, báo cáo trung thực, kịp thời những thông tin, kiến nghị 

đó lên các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, luôn đấu tranh bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của cử tri và Nhân dân theo đúng chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. 

5. Sau các kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện, tôi sẽ báo cáo kịp thời, đầy 

đủ nội dung của kỳ họp để cử tri và Nhân dân nắm, kiểm tra, theo dõi, giám sát; 

khi được các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội thông báo kết quả trả 

lời ý kiến thắc mắc của cử tri, bản thân sẽ thông báo kịp thời, chính xác để cử tri 

biết, phối hợp theo dõi đôn đốc các cơ quan, tổ chức có liên quan nhanh chóng 

giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của cử tri; đồng thời sẽ chỉ đạo giải quyết tốt 

các kiến nghị, thắc mắc của cử tri liên quan tới việc thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ của Quân đội; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội và 

địa phương. 

Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, được trở thành đại biểu Hội đồng Nhân 

dân các cấp là trở thành người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm 

chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan Nhà 

nước cấp trên. Được mang tiếng nói của mình, đại diện cho Nhân dân xây dựng 

bộ máy chính quyền, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm 



4 
 

bảo quốc phòng, an ninh của huyện Thuận Nam ngày càng vững mạnh. Đồng 

thời cũng là cơ hội được lắng nghe nhiều hơn sự góp ý của Nhân dân địa 

phương về lĩnh vực công tác của bản thân, để tôi thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ 

được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao cho. 

Tôi rất mong muốn được lắng nghe lời phát biểu, nhận xét, đóng góp, chia 

sẻ của toàn thể cử tri và đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, 

đoàn thể đối với lực lượng vũ trang huyện nhà, cũng như cá nhân tôi; để chúng 

tôi tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ, trọng trách được giao. 

Một lần nữa, xin cảm ơn bà con cử tri đã quan tâm lắng nghe, cảm ơn Ủy 

ban MTTQ Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương đã giúp tôi được gặp 

gỡ, tiếp xúc với cử tri hôm nay.  

Xin trân trọng cảm ơn! 

Ứng cử đại biểu HĐND huyện 

Thƣợng tá Ngô Đức Bổng 


