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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

(Của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa III 

Nhiệm kỳ 2021-2026) 

 

 Kính thưa: Đồng chí Trần Thị Thu Trang PCT UBMTTQ huyện (chủ trì Hội 

nghị); Các đồng chí Đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể xã; và 

toàn thể bà con đại diện cử tri xã Phước Ninh 

 

Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên: Lê Thị Bích Duyên         

Sinh ngày 28 tháng 4 năm 1988 

Đơn vị công tác: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thuận Nam  

Chức vụ: Cán sự  

Hiện đang cư ngụ tại Khu Phố 10, Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, 

tỉnh Ninh Thuận 

Được sự phân công của tổ chức, sự tín nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, cử tri 

cơ quan cũng như cử tri nơi cư trú nhất trí giới thiệu tôi ra ứng cử Đại biểu Hội đồng 

nhân dân huyện Thuận Nam khoá III, nhiệm kỳ 2021 - 2026;  

Qua tìm hiểu tôi được biết, Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước 

ở địa phương do chính nhân dân địa phương bầu ra, là đại diện cho nhân dân quyết 

định mọi chủ trương đường lối cũng như giám sát mọi hành động của các cơ quan 

nhà nước trong việc thực hiện các ý kiến của nhân dân. Là đại biểu hội đồng nhân 

dân tức là cầu nối giữ cử tri với cơ quan nhà nước, có trách nhiệm giám sát đôn đốc 

các cơ quan nhà nước thực hiện nhu cầu của cử tri. Do đó, tôi mong muốn trở thành 

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện để được cống hiến công sức của mình cho sự 

nghiệp chung của xã.       

Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể bà con cử tri!   

Xã Phước Ninh là một xã đa số là dân tộc chăm, đời sống của nhân dân còn 

nhiều khó khăn. Vì vậy, cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao, các nơi vui chơi giải trí của xã còn thiếu thốn, tình hình an 

ninh - trật tự xã hội chất chứa nhiều tiềm ẩn, phát sinh tương đối phức tạp. Hiện nay, 

trên địa bàn xã có 4/4 danh hiệu thôn văn hóa, 1.121/1.147 hộ công nhận gia đình; 

04/4 thôn có nhà văn hóa thể thao; hệ thống phát thanh của xã, thôn đưa vào hoạt 

động tốt…Tham gia tích cực các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT các cấp và đạt 

nhiều thành tích cao. Qua đó, tôi được biết tình hình hiện nay mà cử tri quan tâm 

nhất là nhu cầu đào tạo và truyền dạy nghề cho các thế hệ trẻ, nhu cầu bảo tồn văn 

hóa dân tộc, thông tin truyền thông. 

Tôi rất mong muốn được bà con cử tri tín nhiệm và ủng hộ bầu tôi vào Đại 

biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ lần này. Bản thân Tôi sẽ: 
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- Tiếp tục học tập, trao dồi tri thức cũng như bản lĩnh, năng lực để có một nền 

tảng tư tưởng vững chắc, một tinh thần ý chí, tận tâm, tận lực với công tác và có 

trách nhiệm với vai trò là một đại biểu Hội đồng nhân dân. 

- Tôi sẽ tham mưu lãnh đạo tiếp tục tranh thủ các nguồn kinh phí hỗ trợ của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông từ chương trình mục 

tiêu quốc gia về văn hóa, thông tin, TDTT đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 

địa phương như: âm thanh, đài, các hệ thống truyền thanh…phục vụ cho nhu cầu 

sinh hoạt của bà con. 

- Đưa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, các phong trào là thế mạnh của 

địa phương đi lên trong thời gian tới và duy trì bảo tồn nền văn hóa của dân tộc 

mình; 

Kính thưa bà con cử tri 

Trong thời gian tới, tôi rất mong được sự ủng hộ của cử tri, mong muốn được 

cử tri tín nhiệm, giao nhiệm vụ là người đại diện cho cử tri, tiếp thu và truyền tải 

những kiến nghị chính đáng của cử tri đến cấp có thẩm quyền giải quyết. Tôi rất 

mong được gặp lại cử tri trong thời gian sớm nhất, để cùng với cử tri chia sẻ những 

khó khăn vướng mắc trong công việc và cuộc sống. 

Cảm ơn cử tri đã lắng nghe, cảm ơn UBMT TQ và các cơ quan đơn vị đã giúp tôi 

được gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri hôm nay! 

Xin trân trọng cảm ơn! 

                                                   

                                                        Thuận Nam, Ngày      tháng 5 năm 2021 

NGƯỜI VIẾT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

 

 

 

 

                                          Lê Thị Bích Duyên 
 

 


