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BÀI PHÁT BIỂU RA MẮT ỨNG CỬ VIÊN HĐND HUYỆN. 

 

Kính thưa :  Các đồng chí lãnh đạo địa phương; 

 Thưa         :   Quý Bác, cô, chú, anh, chị đại diện cử tri địa phương. 

 

Tôi tên: Phạm Ngọc Hùng, sinh 01/02/1964 

 Quê quán:  Thôn Thái Giao, xã Phước Thái, Huyện Ninh Phước, tỉnh 

Ninh Thuận. 

Chỗ ở hiện nay : Thôn Vạn Phước, xã Phước Thuận, huyện  Ninh Phước, 

tỉnh Ninh Thuận.   

  Hiện là Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thuận Nam.  

 

 Hôm nay trong bầu không khí gần gủi, thân tình, dân chủ của buổi tiếp 

xúc cử tri ra mắt ứng cử viên HĐND tỉnh, huyện do Ủy ban Mặt trận tổ chức, để 

ứng viên phát biểu về chương trình hành động của mình.  

Bản thân trước hết xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và cử tri 

địa phương, trong thời gian qua đã tạo điều kiện, giúp đỡ bản thân hoàn thành 

tốt chức trách, nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2016 – 

2021. Hôm nay, được sự tín nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn 

thể và cán bộ, nhân dân nơi công tác, nơi cư trú đã tổ chức hiệp thương, tiếp tục 

giới thiệu Tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

đây chính là vinh dự của bản thân, nhưng cũng là trọng trách của người cán bộ, 

đảng viên trước nhân dân. Trong quá trình học tập, hoạt động, công tác, với 

trọng trách được cấp ủy đảng, chính quyền giao hiện nay; nếu được cử tri tín 

nhiệm bầu làm đại biểu HĐND huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ tiếp 

tục có nhiều nổ lực cùng với tập thể lãnh đạo và cử tri địa phương có những 

đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để 

thực hiện được vấn đề đặt ra, bản thân đề ra chương trình hành động với những 

nội dung trọng tâm sau : 

 - Thứ nhất, bản thân thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm 

của đại biểu HĐND, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền 

lợi của nhân dân. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND và hoạt động của đại 

biểu HĐND; tích cực tham gia vào việc thảo luận và quyết định các vấn đề quan 

trọng của HĐND, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó quan tâm các 

vấn đề có liên quan đến các hoạt động của Tổ chức Công đoàn, công nhân, 

người lao đông…nhằm để phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và giai cấp 

công nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Thứ hai, tham gia hoạt động giám sát của HĐND đối với cơ quan Nhà 

nước trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước và các nghị quyết của HĐND.  

 Giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri; 

dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri tại nơi ứng cử, nơi làm việc, nơi cư trú đúng 
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theo quy định để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đoàn viên công đoàn 

và người lao động, kịp thời phản ánh đến các cấp, các ngành và cơ quan hữu 

quan . 

Thực hiện tiếp công dân theo quy định của Pháp luật; khi nhận khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị của công dân sẽ nghiên cứu, kịp thời chuyển đến cơ quan có 

thẩm quyền xem xét giải quyết; đồng thời theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải 

quyết những vấn đề mà cử tri và nhân dân bức xúc, yêu cầu, kiến nghị. 

- Thứ ba, với trách nhiệm là Ủy viên Ban Chấp Đảng bộ huyện khóa III, 

Chủ tịch LĐLĐ huyện và trong điều kiện cụ thể, phù hợp với chức trách đảm 

nhận hiện nay; Tôi sẽ phát huy vai trò của Tổ chức Công đoàn trong việc thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật, nhất là việc đại 

diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công 

đoàn, công nhân, người lao động; tham gia công tác phối hợp, theo dõi, giám sát 

việc thực hiện chế độ, chính sách phúc lợi và an sinh xã hội liên quan đến đoàn 

viên công đoàn, công nhân, người lao động huyện nhà nói chung và xã Cà Ná 

nói riêng. Quan tâm xây dựng và củng cố tổ chức công đoàn cơ sở, nhất là tiếp 

tục xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đẩy mạnh hoạt động của nghiệp đoàn 

nghề cá Cà Ná ( Đây là 01 trong 02 nghiệp đoàn nghề cá đầu tiên trong toàn tỉnh 

được thành lập đầu tháng 8 năm 2020 và chính thức đi vào hoạt động đầu năm 

2021, trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thuận Nam; do là mô hình công 

đoàn cơ sở mới nên hoạt động còn gặp nhiều khó khăn ). Từ thực tế này, trong 

thời gian tới sẽ phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của tổ 

chức công đoàn; giáo dục nâng cao nhận thức mọi mặt; hướng dẫn thực hiện các 

chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến đời sống và điều kiện hành nghề 

cho đoàn viên và người lao động. Tăng cường công tác vận động ngày càng 

nhiều lao động biển tự nguyện làm đoàn viên công đoàn của nghiệp đoàn nghề 

cá và tích cực tham gia vào hoạt động khai thác đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, 

tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, góp phần vào quá trình phát 

triển kinh tế biển, công nghiệp, dịch vụ biển...thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội, giữ vững quốc phòng -  an ninh của địa phương. 

 Trên đây là chương trình hành động của bản thân, nếu được cử tri tín 

nhiệm bầu trúng cử đại biểu HĐND huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026, 

Tôi sẽ thực hiện đúng những nội dung đã nêu trong chương trình hành động của 

mình. 

 Một lần nữa, Xin chân thành cảm ơn Uỷ ban Mặt trận các cấp đã tạo điều 

kiện để bản thân phát biểu về chương trình hành động của mình. Cuối cùng kính 

chúc các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cử tri địa phương luôn mạnh khỏe, hạnh 

phúc và nhiều thành công.  

        Xin trân trọng cảm ơn ! 

  

 

  


