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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  

CỦA ỨNG CỬ VIÊN HĐND HUYỆN, NHIỆM KỲ 2016-2021 

 

  Kính thưa:  

- Lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận TQVN huyện Thuận Nam; 

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

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

Vừa rồi, đại diện Lãnh đạo UBMTTQ huyện đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử 

của tôi cũng như các ứng cử viên và để các cử tri nắm rõ và thuận lợi trong quá 

trình tìm hiểu các ứng cử viên tôi xin tóm tắt ngắn gọn về bản thân: 

 Tôi tên Huỳnh Thị Diệu, năm nay tôi 32 tuổi. 

Nơi sinh tại thôn Tam Lang – xã Phước Nam. 

 Nơi ở hiện nay: Khu phố 5 – Thị trấn Phước Dân – huyện Ninh Phước. 

Trình độ văn hóa: 12/12. 

Trình độ chuyên môn: Đại học Ngữ văn báo chí. 

Đơn vị công tác: Huyện Đoàn Thuận Nam.  

Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư huyện Đoàn. Trong thời gian công tác tôi 

luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tích cực học tập chuyên môn 

nghiệp vụ, gương mẫu đi đầu mang sức trẻ cống hiến cho quê hương và phục 

vụ nhân dân. Đặc biệt, năm 2020 trên địa bàn huyện Thuận Nam, cụ thể là thôn 

Văn Lâm 3 – xã Phước Nam có 2 bệnh nhân dương tính Covid-19 (bệnh nhân 

61 và 67) thì bản thân tôi không ngại khó ngại khổ cùng BCH Huyện Đoàn 

Thuận Nam xung kích tình nguyện như phân bổ và vận chuyển nhu yếu phẩm 

vào khu cách ly, hỗ trợ khẩu trang, nước sát khuẩn, vận động nhu yếu phẩm và 

hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, các hoạt 

động trên đã tạo được dấu ấn đẹp trong nhân dân được các cấp ủy, chính quyền 

và nhân dân đánh giá cao. 

Ngoài ra còn thực hiện một số công trình, phần việcc thanh niên như: Phối 

hợp vận chuyển nước về vùng hạn tại thôn Tam Lang, Xây dựng Sân bóng 

chuyền tại thôn Văn Lâm 2, công trình Thắp sáng đường quê, làm vệ sinh môi 

trường, hỗ trợ học bổng, xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học để các em 

tiếp bước đến trường,…góp phần nhỏ của mình cùng chính quyền và nhân dân 

xây dựng nông thôn mới. 

Kính thưa quý cử tri! 

Được sự chấp thuận của tổ chức, sự tín nhiệm của cư tri nơi công tác và 

nơi cư trú, Tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện hiệp thương, 

giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam khóa  
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nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách 

nhiệm rất lớn đối với bản thân tôi, tôi nhận thức được rằng HĐND 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 và cơ quan Nhà nước cấp trên. 

 Kính thưa Quý cấp lãnh đạo!  

Kính thưa quý cử tri! 

Được sinh ra và lớn lên tại Phước Nam, bản thân là người con quê hương, 

tôi luôn nghĩ về quê hương, luôn mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé 

công sức của mình cho xây dựng quê hương phát triển. Tôi kính mong nhận được 

sự quan tâm, ủng hộ của các vị cử tri để tôi có cơ hội thực hiện được mong muốn 

của mình và nếu vinh dự được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân 

dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; trên cương vị công tác, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực 

phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện với 

Chương trình hành động cụ thể như 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. 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 lý luận 

chính trị, quản lí Nhà nước 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, nói đi đôi với làm, hoàn 

thành tốt chức trách của người đại biểu dân cử; xứng đáng với niềm tin của nhân 

dân. Để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đối với cử tri và nhân 

dân những người đã tin tưởng, tín nhiệm, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng 

tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao 

trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Góp 

phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của người đại biểu Hội 

đồng nhân dân. 

Thứ ba, với trai trò là Phó Bí thư Huyện Đoàn tôi sẽ tiếp tục cùng Ban 

Chấp hành Huyện Đoàn thực hiện tốt các công trình phần việc thanh niên, thực 

hiện tốt các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, phát huy 

được vai trò xung kích, tình nguyện của ĐVTN. Quan tâm tới các bạn đoàn viên, 

thanh niên nhất là về việc làm, hướng dẫn cho các bạn đoàn viên thanh niên tiếp 

cận các nguồn vốn vay từ NHCSXH, với các nguồn vốn khởi nghiệp của Đoàn 

Thanh niên. 

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

phần trình bày của tôi; xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền 

địa phương, quý vị đại biểu, cùng toàn thể quý cử tri…dồi dào sức khỏe, hạnh 

phúc, thành đạt trong công việc và cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn! 


