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CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  

(Của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021) 

----- 

 

 Kính thưa đồng chí chủ trì hội nghị! 

 Kính thưa các đồng chí lãnh đạo địa phương! 

 Kính thư toàn thể cử tri! 

 Kính thưa các vị ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và huyện! 

  

 Tôi tên là Quách Thị Hạnh 

 Hiện nay tôi đang công tác tại Ban Tuyên giáo huyện ủy Thuận 

Nam. 

 Chức vụ là Phó Ban tuyên giáo huyện ủy. 

 Được sự hiệp thương giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện, thống nhất, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư 

trú giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, 

nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tôi nhận thức được rằng: Đại biểu Hội đồng 

nhân dân là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của Nhân dân địa 

phương. Người đại biểu Hội đồng nhân dân phải gương mẫu chấp hành 

pháp luật, chính sách Nhà nước; tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện 

quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các hành vi vi 

phạm pháp luật khác; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của 

công dân. Do đó, tôi mong muốn được bầu làm người đại biểu Hội đồng 

nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 để được cống hiến 

công sức và trí tuệ của mình vào sự nghiệp phát triển chung của huyện. 

 Kính thưa toàn thể cử tri; thưa các vị đại biểu! 

 Trong những năm qua, trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau; 

song ở lĩnh vực công tác nào tôi cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm 

vụ được giao; nêu cao tinh thần cầu thị, học hỏi kinh nghiệm từ những 



người đi trước, từ thực tiễn công tác cơ sở và từ Nhân dân; phối hợp 

cùng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cấp huyện và xã khắc 

phục khó khăn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân 

thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước, ổn định an ninh trật tự nông thôn. 

 Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026, sẽ là niềm vinh hạnh, đồng 

thời cũng là trọng trách được cử tri giao phó. Tôi xin hứa sẽ thực hiện 

tốt chương trình hành động với những nội dung sau: 

 Thứ nhất, tôi luôn phát huy tinh thần gần dân, học dân, hiểu dân, 

trọng dân; luôn liên hệ chặt chẽ với cử tri và chịu sự giám sát của cử tri; 

có trách nhiệm lắng nghe, ghi nhận và phản ánh trung thực ý kiến, 

nguyện vọng, kiến nghị của cử tri xã Cà Ná với Hội đồng nhân dân 

huyện và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 Thứ hai, Đối với Hội đồng nhân dân, tôi nghiêm túc chấp hành nội 

quy, quy chế hoạt động, tham dự đầy đủ kỳ họp, phiên họp của Hội đồng 

nhân dân, tham gia các hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân. Chủ 

động nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận và biểu quyết chương trình 

kỳ họp; đề xuất xây dựng nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế - 

xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, đẩy mạnh cải cách hành chính và 

quyết định những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng 

nhân dân. 

 Thứ ba, Tôi thực sự nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri ở đơn vị bầu 

cử của mình, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân với Hội đồng 

nhân dân và các cơ quan Nhà nước, báo cáo kết quả kỳ họp HĐND với 

cử tri, tuyên truyền thực hiện tốt pháp luật của Nhà nước. 

 Tham gia và thực hiện tốt lịch tiếp công dân nhằm thu thập ý kiến, 

nguyện vọng, kiến nghị của công dân; giải thích, tuyên truyền chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho công dân; hướng dẫn, giúp 

đỡ công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp 

luật. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 

để báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân. Phối hợp đôn đốc, theo dõi 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của 

công dân. 



 Thứ tư, đối với bản thân mình, tôi không ngừng tu dưỡng, rèn 

luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. Không ngừng tìm tòi học hỏi cố gắng hoàn 

thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành tốt nhiệm 

vụ chính trị của cơ quan và của Đảng bộ huyện. Phấn đấu vươn lên trên 

mọi lĩnh vực để làm người công dân tốt, luôn gắn bó mật thiết với Nhân 

dân góp phần tuyên truyền vận động Nhân dân làm tốt nghĩa vụ công 

dân, chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước, xây dựng huyện và xã Cà Ná ngày càng phát triển. 

 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 biểu Hội đồng 

nhân dân huyện, đại diện cho cử tri, tiếp thu và chuyển 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 thông tin về kết quả hoạt động HĐND, cũng như những 

khó khăn vướng mắc trong công việc và cuộc sống. 

 Xin trân trọng cảm ơn cử tri đã lắng nghe, cảm ơn UBMTTQ và 

các cơ quan đơn vị đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi được gặp gỡ, tiếp xúc 

với cử tri hôm nay! 

 

Thuận Nam, ngày 14 tháng 5 năm 2021 

Ngƣời viết chƣơng trình hành động 

 

 

 

 

Quách Thị Hạnh 

 

 

  

 


