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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  

CỦA ỨNG CỬ VIÊN 
---- 

  

    Kính thưa: - Chủ trì hội nghị 

                             - Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy-UBND xã, các vị đại biểu 

   - Các vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, huyện 

- Toàn thể cử tri xã Nhị Hà 

  

 Xin trình bày Chương trình hành động của mình  

Tôi tên: Đặng Trung Hòa,   Sinh ngày: 04/9/1968 

Hộ khẩu thường trú: Thôn La Chữ, Phước Hữu, Ninh Phước, Ninh Thuận 

 Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Dân 

vận huyện ủy; đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận 

Nam. 

Trước hết cho phép tôi lần đầu tiên được gặp gỡ bà con cử tri và chúc cử 

tri luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong cuộc sống. 

 Thưa bà con cử tri, được sự đề cử của cấp ủy đảng, cơ quan công tác, sự 

tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và hiệp thương của Uỷ ban MTTQ Việt Nam 

huyện Thuận Nam giới thiệu tôi ra ứng cử HĐND huyện (khóa IV), nhiệm kỳ 

2021-2026. Tôi thấy đây vừa là vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm 

to lớn của bản thân và gia đình. Trước hết tôi cảm ơn cấp ủy, bà con cử tri tín 

nhiệm giao phó cho tôi trọng trách này. 

 Kính thưa các vị đại biểu, bà con cử tri: Tôi nhận thức rằng, HĐND là cơ 

quan quyền lực Nhà nước ở địa phương và người đại biểu HĐND được cử tri 

bầu ra, không chỉ là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa 

phương nơi bầu ra mình, mà còn đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri 

huyện nhà. Người đại diện phải tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, các 

cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp theo luật định; giành nhiều thời gian 

thường xuyên đi cơ sở, quan tâm lắng nghe và phản ánh trung thực đầy đủ các ý 

kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của bà con cử tri đến HĐND, UBND và 

các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời. 

 Nếu được cử tri xã nhà tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND huyện 

nhiệm kỳ này, tôi sẽ cố gắng dùng hết khả năng của mình thực hiện tốt các 

nhiệm vụ như sau: 

 - Thứ nhất: Kiến nghị đề xuất các ngành chức năng có thẩm quyền có giải 

pháp phù hợp đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 

trong nhiệm kỳ tới; trong đó chú trọng chăm lo phát triển về kết cấu hạ tầng 
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giao thông; chuyển đổi cây trồng phù hợp lợi thế của địa phương gắn với ứng 

dụng khoa học công nghệ; công tác vệ sinh môi trường, chính sách về an sinh xã 

hội cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, gia 

đình khó khăn, giải quyết việc làm cho lực lượng lao động nhàn rỗi tại địa 

phương nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu cuộc sống của Nhân dân địa phương.  

 -  Thứ hai: Là người đang công tác trên địa bàn huyện, bản thân tôi được 

Ban Thường vụ huyện ủy phân công phụ trách xã nhà, nên trong quá trình công 

tác bản thân tôi hiểu được phần nào những khó khăn và thuận lợi của xã nhà; cụ 

thể như xã chúng ta là một vùng bán sơn địa vừa núi vừa đồng bằng, người dân 

chúng ta chỉ có sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, tuy rằng mới gần đây có một ít 

hộ thực hiện việc cơ cấu chuyển đổi cây trồng, tạo ra giá trị thu nhập cho người 

nông dân nhưng theo tôi thấy cũng chưa nhiều, đại bộ phận Nhân dân chúng ta 

vẫn còn gặp nhiều khó khăn, mà lãnh đạo huyện nói chung, bản thân là người 

phụ trách địa bàn cùng tập thể lãnh đạo xã chúng ta vẫn còn nhiều trăn trở, làm 

sao cho người dân chúng ta được phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân 

tiến đến giảm nghèo bền vững.  

Nhiệm kỳ qua đánh giá của xã nhà thì hầu hết các (có 15/19) chỉ tiêu chủ 

yếu đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Trong đó nổi bậc là tốc độ tăng 

trưởng ngành nông - lâm nghiệp và kinh tế nông thôn tăng gần 12%; công 

nghiệp- tiểu thủ công nghiệp-xây dựng tăng 12,2%, thu ngân sách tăng 160%, 

xây dựng nông thôn mới đạt 16/19 tiêu chí; đặc biệt đã đầu tư xây dựng hàng 

chục tỉ đồng; 

 Xây dựng các tuyến đường nội thôn, nội đồng, trường học, trạm y tế… 

đưa vào sử dụng có hiệu quả, bên cạnh đó xã nhà chúng ta vẫn còn nhiều khó 

khăn như thu nhập bình quân đầu người còn thấp; nhà ở dân cư, hộ nghèo - cận 

nghèo còn cao so với toàn huyện: hộ nghèo 5,67% (118 hộ/236 khẩu - chiếm 

9,04%), hộ cận nghèo 6,99% (148 hộ/591 khẩu - chiếm 11,33%). 

 Để góp phần vào mục tiêu giảm nghèo, xóa nhà tạm, trong những năm 

qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, vận động từ 

các tổ chức, cá nhân đã xây mới 16 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận 

nghèo và hộ khó khăn về nhà ở có một mái ấm; riêng năm 2020 Ủy ban MTTQ 

Việt Nam huyện đã xây cho xã chúng ta 04 căn nhà và 02 giếng phục vụ chống 

hạn, tuy rằng chưa nhiều nhưng cũng phần nào giúp cho người dân còn khó 

khăn về nhà ở có một mái ấm để ở.  

 Trong nhiệm kỳ tới, trên cương vị công tác của mình bản thân tôi sẽ tham 

mưu Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, phối hợp với các ngành, các cấp tranh 

thủ từ hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh và các nhà hảo tâm cùng với địa phương 

cố gắng nhiều hơn nữa trong việc xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà tạm, giảm bớt 
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phần nào khó khăn của Nhân dân, góp phần đưa xã nhà phấn đấu đạt xã nông 

thôn mới trong thời gian sớm nhất. 

Thưa bà con cử tri, Nếu được sự tín nhiệm của cử tri xã nhà, bầu tôi làm 

đại biểu HĐND bằng hết khả năng và tâm huyết của mình tôi sẽ cố gắng giành 

nhiều thời gian thường xuyên liên hệ, tiếp xúc cử tri, lắng nghe những tâm tư 

nguyện vọng của Nhân dân, đề xuất kiến nghị kịp thời đến cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết và cũng tạo điều kiện cho công tác Đảng, HĐND ra những 

nghị quyết sát, đồng thời phù hợp với thực tiễn, cùng quyết tâm đưa địa phương 

xã nhà ngày càng phát triển. Bản thân tôi, sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của 

người đại biểu nhân dân như: Tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri, lắng 

nghe và ghi chép đầy đủ những ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản 

ảnh đầy đủ tại các kỳ họp, sau kỳ họp sẽ trả lời những thắc mắc, đề xuất của cử 

tri mà các ngành, chức năng trả lời, và thực hiện quyền giám sát của người đại 

biểu HĐND đối với cơ quan quản lý Nhà nước. 

 Xin cảm ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã, Đảng ủy-UBND xã Nhị 

Hà phối hợp tổ chức tạo điều kiện tốt để các ứng cử viên chúng tôi tiếp xúc, gặp 

gỡ trao đổi với bà con cử tri. Kính chúc bà con cử tri dồi dào sức khỏe, hạnh 

phúc và luôn thành công trong cuộc sống.        

Xin chân thành cám ơn./ 


