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   Thưa các bác, các cô chú anh chị là đại biểu cử tri thân mến!  

   Vừa qua, thành viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ  cũng đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử 

của tôi cũng như của các ứng cử viên. Tuy nhiên, sau đây tôi xin giới thiệu ngắn gọn về 

bản thân mình như sau.  

   Họ và tên: Trần Ngọc Hảo 

   Sinh ngày: 06/06/1979. 

   Quê quán: TP Nam Định tỉnh Nam Định. 

   Thường trú: Phường Đô Vinh TP Phan Rang Tháp Chàm – Ninh Thuận. 

    Đã công tác trong ngành giáo dục từ năm 2002, đến nay được 19 năm. 

    Chức vụ hiện nay: Hiệu trưởng trường TH Phước Lập, xã Phước Nam. 

       Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị tôi được 

giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2021- 2026. Đây là niềm 

vinh dự rất lớn đối với tôi, vì tôi biết rằng đại biểu HĐND do cử tri địa phương bầu ra. Là 

cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm 

chủ của nhân dân. 

        Với tư cách là ứng cử viên của ngành giáo dục nên tôi luôn mong muốn bên cạnh 

việc phát triển về kinh tế - xã hội, du lịch, môi trường và quốc phòng an ninh của xã nhà, 

thì  giáo dục cũng sẽ phát triển mạnh mẽ, chất lượng giáo dục được ngày một nâng cao. Để 

nâng cao được chất lượng Dạy và học, tôi xin đề ra 1 số vấn đề để thực hiện nếu được 

trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện như sau: 

       Thứ nhất. Tham mưu đầu tư cho việc xây dựng Cơ sở vật chất tại các trường học. 

        Như chúng ta đã biết, bắt đầu từ năm học 2020-2021, ngành giáo dục đã bắt đầu thực 

hiện Chương trình GDPT 2018 cho tất cả HS khối 1 trên toàn quốc, năm học 2021 – 2022 

tiếp tục là HS khối lớp 2 (Cấp Tiểu học) và lớp 6 (Cấp THCS). 

       Nếu như chương trình GDPT hiện hành được xây dựng theo định hướng nội dung, thì 

Chương trình GDPT 2018 lại được xây dựng theo mô hình phát triển năng lực thông qua 

những kiến thức cơ bản, thiết thực, hiện đại và các phương pháp tích cực hóa hoạt động 

của người học, giúp HS hình thành, phát triển những phẩm chất, năng lực mà nhà trường, 

xã hội kỳ vọng.  Và một số môn học sẽ đưa vào giảng dạy chính thức như: Tiếng Anh (Bắt 

đầu học từ lớp 1), Tin học và công nghệ (Thực hiện trong năm học 2022-2023, cho hs lớp 

3). 

     Với những đòi hỏi đó, việc xây dựng cơ sở vật chất như các phòng học bộ môn cho 

môn Âm nhạc, Mỹ Thuật là cần thiết, phòng học bộ môn với các thiết bị nghe nhìn đủ 

chuẩn để các em có thể học tập tốt môn Tiếng Anh, Tin học và công nghệ để không còn 

tình trạng học chay, chỉ được học trên lý thuyết mà các em không được thực hành. 

 



    Xây dựng thêm các phòng học thông thường để đảm bảo đến năm 2025 tất cả HS cấp 

Tiểu học được học 2 buổi/ngày thực hiện đúng theo tinh thần chương trình GDPT 2018 và 

có điều kiện để các lớp THCS tổ chức học 2 buổi/ ngày. 

     Vì việc dạy học 2 buổi/ngày ở các trường trung học nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục 

toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; đáp ứng nhu cầu của gia đình và xã hội 

trong việc quản lý, giáo dục học sinh; hạn chế tình trạng dạy thêm – học thêm không đúng 

quy định ở các nhà trường; các buổi 2 để tăng cường giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống 

cho học sinh. 

   Thứ hai. Đề nghị lên các cấp lãnh đạo có chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ về vật 

chất cho con em người dân tộc, hộ nghèo, gia đình chính sách, neo đơn để giúp các em có 

điều kiện học tập tốt hơn. Tránh tình trạng HS vì không có điều kiện học tập mà bỏ học 

giữa chừng.  Huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi đến trường, đảm bảo quyền được học 

tập của các em. 

   Thứ ba.  Giám sát việc thực hiện luật giáo dục để tránh tình trạng tiêu cực trong học 

đường. 

   Thứ tư. Luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết và tiếp xúc với cử tri định kỳ theo luật 

định, tiếp xúc cử tri trước và sau khi họp HĐND để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng 

chính đáng của cử tri về các vấn đề chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước 

những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. Trên cơ sở 

đó, tôi sẽ báo cáo, phản ánh đầy đủ kịp thời với HĐND, với các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà 

nước để góp phần giải quyết những yêu cầu nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp cử 

tri đúng chính sách, pháp luật của nhà nước. 

      Tôi sẽ phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử, tham dự đầy 

đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của HĐND sao cho 

phù hợp với địa phương, nhằm đưa nền kinh tế - xã hội, giáo dục trong địa bàn xã nhà phát 

triển nhanh hơn, nhất là đời sống của bà con cử tri được nâng lên, đồng thời giám sát các 

cơ quan chính quyền, cán bộ, viên chức nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là phòng chống tiêu cực, lãng phí của 

công, nhằm góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

     Kính thưa  đại biểu cử tri ! 

       Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 là một 

vinh dự và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi. Do đó, cho dù có trúng cử hay 

không trúng cử bản thân tôi cũng luôn cố gắng hết sức, hết lòng phục vụ nhân dân, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được cấp trên phân công. Nhưng nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu 

tôi làm đại biểu HĐND, tôi sẽ có điều kiện và thuận lợi hơn trong việc thực hiện dự kiến 

chương trình hành động mà bản thân tôi vừa nêu. Cuối cùng tôi xin chúc các đồng chí  

Lãnh đạo xã ,  các cử tri sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. 

         Xin cảm ơn Lãnh đạo địa phương, UB MTTQVN huyện, xã đã tạo điều kiện cho tôi 

và các ứng viên có điều kiện được tiếp xúc với các cử tri xã nhà, cảm ơn các cử tri đã dành 

thời gian quý báu lắng nghe chương trình hành động của tôi.  

        Xin chân thành cảm ơn! 

 


