
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

          của ứng cử viên: Trần Thị Hoa - Tổ bầu cử số 5 - HĐND huyện 

 

Kính thưa:  Các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu và toàn thể bàn 

con cử tri. 

   Thực hiện các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội 

và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, hôm nay Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQVN  huyện tổ chức cho các ứng cử viên, ứng cử đại biểu 

HĐND tỉnh - huyện, đơn vị bầu cử số 12 cấp tỉnh và số 5 - đơn vị xã 

Phước Minh tiếp xúc với cử tri để vận động bầu cử theo Luật định. Lời 

đầu tiên cho phép tôi được gửi tới các quý vị đại biểu, toàn thể bà con cử 

tri lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. 

Kính thưa: Các vị đại biểu, kính thưa toàn thể Bà con cử tri xã nhà. 

Có lẽ tôi cũng không xa lạ gì với bà con cử tri của Phước Minh đúng 

không ạ! 

Tôi cũng xin phép được giới thiêụ lại một chút về mình, tôi tên là:  

Trần Thị Hoa, sinh ngày 19/12/1984; chức vụ hiện nay là: Bí thư Đảng 

ủy; chủ tịch HĐND xã Phước Minh; Trình độ chuyên môn: Đại học Xây 

dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; Trình độ lý luận chính trị: Cao 

cấp. 

Vừa qua, được sự đề cử của cơ quan, sự tín nhiệm của cử tri và hiệp 

thương của Ủy ban MTTQVN xã, huyện giới thiệu tôi tiếp tục ra ứng cử 

Đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.  Được giới thiệu ra 

ứng cử đại biểu HĐND, đại diện cho ý chí và nguyện vọng nhân dân của 

đia phương là một vinh dự rất lớn  cho bản thân tôi. Cách đây 5 năm; tôi 

cũng được đứng trước bà con cử tri xã nhà để thông qua chương trình 



hành động của mình. Khi đó, lần đầu tiên được là ứng cử viên cho đại 

biểu HĐND cấp huyện, bản thân tôi  rất là hồi hộp và nhiều cảm xúc. 

Sau đó được sự tín nhiệm của cử tri đã bầu tôi  trúng cử là Đại biểu 

HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.  

5 năm gắn bó cùng với bà con cử tri với vai trò là đại biểu HĐND 

cấp huyện. Tôi có nhiều thuận lợi:  Bản thân thì sinh ra và lớn lên ở 

Phước Minh, được tổ chức phân công nhiệm vụ là người đứng đầu cấp 

ủy và HĐND cấp xã nên tôi có nhiều điều kiện thuận lợi để gần gũi với 

bà con, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề mà cử tri xã 

nhà quan tâm. Nhiệm kỳ vừa qua đã giúp tôi có nhiều trải  nghiệm, tích 

lũy cho mình nhiều kinh nghiệm trong công việc cũng như trong vai trò 

khi là người đại biểu HĐND. 

Trong nhiệm kỳ này nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm, tôi sẽ tập 

trung vào các vấn đề sau: 

1. Thực hiện tốt nhiêm vụ người đại biểu hội đồng nhân dân: Tôi 

nhận thức rằng người đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, 

nguyện vọng của nhân dân địa phương nơi bầu ra mình. Nếu được cử tri 

tín nhiệm bầu tôi làm Đại biểu HĐND huyện, Tôi sẽ cố gắng dùng hết 

khả năng, trí tuệ của mình cùng với các vị trúng cử đại biểu HĐND 

huyện nhiệm kỳ này, sẽ cố gắng đề xuất, kiến nghị cụ thể với các cơ 

quan cấp trên, ngành chức năng có thẩm quyền giải quyết những vấn đề 

mà cử tri địa phương quan tâm theo quy định của pháp luật. Luôn lắng 

nghe ý kiến của cử tri, những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan 

tâm.  

2. Đề xuất, kiến nghị với các ngành chức năng tiếp tục quan tâm 

đầu tư cơ sở hạ tầng một số hạng mục: như cơ sở Hạ tầng khu tái định 

cư Quán Thẻ 2;   hoàn chỉnh các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới  

của xã Phước Minh. 



Với vai trò nhiệm vụ hiện nay, bằng hết khả năng, trách nhiệm và 

tâm huyết của mình. Bản thân sẽ cố gắng hết sức để lãnh đạo, chỉ đạo và 

giám sát thực hiện tốt những vấn đề mà tôi quan tâm vừa nêu trên nhằm 

để góp phần giữ vững khối đoàn kết  thống nhất, xây dựng Đảng trong 

sạch vững mạnh, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh 

chính trị, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân xã nhà. 

 Kính thưa bà con cử tri! 

 Tôi tin tưởng rằng bà con cử tri sẽ lựa chọn đúng đắn người đại 

diện cho mình để đem những tâm tư nguyện vọng của mình đến với các 

ngành chức năng. 

 Cuối cùng dù ở cương vị nào, có trúng đại biểu HĐND hay không? 

Bản thân vẫn tiếp tục cống hiến làm tròn nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước 

và Nhân dân giao phó. Tuy nhiên, nếu được bà con cử tri tin tưởng ủng 

hộ để tôi trúng cử Đại biểu HĐND  nhiệm kỳ này, với vai trò là một Đại 

biểu HĐND, bằng hết khả năng và tâm huyết của mình tôi sẽ có nhiều 

cơ hội hơn để thực hiện nhiệm vụ, cũng như thực hiện nội dung chương 

trình hành động mà tôi vừa trình bày. 

 Cuối cùng, xin cám ơn Ủy ban MTTQVN huyện, xã tạo điều kiện 

tốt để các ứng cử viên chúng tôi được tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi với bà 

con cử tri. Xin cảm ơn sự có mặt và lắng nghe của bà con. 

 Tôi rất mong sẽ có nhiều dịp gặp lại bà con cử tri tại các kỳ họp 

tiếp xúc cử tri của xã nhà. 

 Xin chân thành cảm ơn! Chúc bà con thật nhiều may mắn; sức 

khỏe và hạnh phúc. 

 

  


