
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
 

  Kính thưa: - Các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu 

 

      - Bà con cử tri  

 Lời đầu tiên cho gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các vị đại 

biểu, bà con cử tri xã Phước Diêm lời chúc sức khỏe và lời 

chào trân trọng nhất.     

      Tôi tên: Phạm Thanh Hùng 

 Sinh ngày : 21/5/1980 

 Hộ khẩu thường trú: Thôn Lạc Sơn 2 - xã Cà Ná, Huyện 

Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 

 Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã 

Phước Diêm 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Quản trị kinh 

doanh 

Trình độ lý luận : CCLL chính trị . 

 Bản thân là người con sinh ra và lớn lên tại quê hương 

Phước Diêm anh hùng, sau khi được học tập, đào tạo và rèn 

luyện được Đảng, nhà nước và Nhân dân giao phó , phân công 

giữ các chức vụ như : cán sự địa chính - xây dựng, phó chủ 

tịch, chủ tịch – Bí thư Đảng, Bản thân luôn gương mẫu, nhiệt 

tình trong công việc lãnh, chỉ đạo, giám sát về kinh tế - xã hội, 

Quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống 

chính trị tại địa phương. 

 Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, 

                   thưa Bà con cử tri xã nhà 

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 khóa III và Tái cử HĐND xã Phước Diêm khóa XII, 

nhiệm kỳ 2021- 2026, đây là niềm vinh dự, tự hào rất lớn đối 

với tôi, vì tôi biết rằng ĐBHĐND 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, đồng thời cũng 

là trách nhiệm to lớn của bản thân tôi. Trước hết tôi cám ơn 

Huyện ủy, UBBC huyện Thuận Nam cùng với địa phương và 

bà con cử tri tín nhiệm giao phó cho tôi trọng trách này, tôi rất 

mong muốn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình bằng tình cảm và 

trách nhiệm của mình được thể hiện trong lá phiếu của mỗi cử 

tri. 

 Thưa bà con cử tri 

 Như chúng ta đã biết, PD là xã vùng biển với diện tích 

hơn 5000ha, đang ở vị thế là cửa ngõ phía nam của huyện 

Thuận Nam, tỉnh NT, với nhiều tiền năng, thế mạnh đang được 

khai thác, triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, huyện như : 

Cảng biển tổng hợp Cà Ná giai đoạn 1 tại thôn Thương Diêm 

đang triển khai, Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 dân cư khu 

Đầm Cà Ná 64ha  đã được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 

169/ QĐ- UBND ngày 08/4/2021 và nhiều dự án đang lập các 

thủ tục kêu gọi đầu tư như : hạ tầng khu CN cà ná, Điện khí 

LNG và dự án khu du lịch nghĩ dưỡng cao cấp Ninh thuận 

Royal 85 ha… 

 Với vị thế, tiềm năng, thế mạnh đã và đang được khai 

thác, kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm triển khai thực hiện, đây 

là những điều kiện thuận lợi để góp phần thực hiện thắng lợi 

mục tiêu về xây dựng xã PD trở thành đô thị loại V như văn 

kiện Đại hội huyện Đảng bộ là thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã 

xác định. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phước Diêm 

đã xác định quyết tâm chính trị, nỗ lực phấn đấu trong 05 năm 

đến, đó là: Tập trung thực hiện các mục tiêu kép chiến lược 

(vừa xây dựng Nông thôn  mới kiểu mẫu, vừa định hướng phát 

triển theo tiêu chuẩn Đô thị loại V và triển khai công tác phồng 

, chống đại dịch Covid-19 trước diễn biến mới), với lộ trình: 

đến 2022 đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; đến năm 2024 

hoàn thành đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẩu đồng thời tiếp 

tục hoàn thiện cơ bản các tiêu chí hạ tầng, dân cư, kinh tế-xã 

hội, cảnh quan, môi trường theo định hướng phát triển Đô thị; 

tạo nền tảng vững chắc để đột phá đưa xã Phước Diêm trở 



thành Đô thị loại V vào năm 2025. 

 Vấn đề hôm nay cử tri xã nhà đang quan tâm nhất đó là : 

phát triển kinh tế biển, các chính sách hổ trợ về vốn và hạ tầng 

dịch vụ hậu cần nghề cá ; Giải quyết công ăn việc làm ; nhu 

cầu đất ở trong việc giản dân để thực hiện các dự án phát triển 

kinh tế- xã hội tại địa phương ; hạ tầng giao thông, cảnh quan, 

môi trường ; tình hình ANTT, an toàn giao thông ; công tác 

tiếp công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính hàng ngày 

của người dân, DN và công tác triển khai phòng chống đại dịch 

Covid-19 trước diễn biến mới… 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND huyện, xã.Với 

tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND tôi sẽ có kế hoạch 

thu xếp công việc cơ quan, công việc gia đình để làm tròn 

nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, nhiệm vụ của người đại 

biểu dân cử. Luôn học tập nâng cao trình độ, lý luận chính trị, 

rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống. Bản thân và 

gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương. 

Giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe tâm tư 

nguyện vọng của cử tri để phản ánh tại kỳ họp HĐND, phản 

ánh với các cấp các ngành có liên quan, có thẩm quyền giải 

quyết. Trên cơ sở đó HĐND đưa ra những quyết sách phù hợp 

với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các kỳ họp của HĐND 

nghiên cứu, tham gia đóng góp vào các vấn đề của HĐND, 

đồng thời khẳng thẳng thắn nêu ra những vấn đề đang được cử 

tri quan tâm. Tham gia vào hoạt động giám sát, chất vấn do 

HĐND huyện, xã tổ chức. Bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp, 

đúng pháp luật của cử tri.  

 Kiến nghị đề xuất các ngành chức năng có thẩm quyền có 

giải pháp phù hợp, quan tâm hơn trong phát triển kết cấu hạ 

tầng như: đường giao thông nông thôn, công tác vệ sinh môi 



trường, chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vất chất 

tinh thần kịp thời cho các gia đình chính sách, người có công 

với cách mạng, thực hiện đầy đủ chương trình mục tiêu về 

giảm nghèo bền vững. nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu cuộc 

sống cho bà con cử tri. Đề xuất, kiến nghị với Đảng, HĐND 

các ngành liên quan, có những chính sách chế độ ưu tiên đối 

với nhân dân vùng biển cho  ngư dân thực hiện vươn khơi bám 

biển, bảo vệ chủ quyền, biển, đảo và đầu tư hạ tầng phục vụ tốt 

hơn trong các dịch vụ hậu cần nghề cá tại địa phương; Giới 

thiệu, tham gia tư vấn giải quyết việc làm cho lực lượng lao 

động tại địa phương theo nhu cầu thực tế. 

 

  Quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách thủ tục 

hành chính theo mô hình " một cửa", "một cửa liên thông" đơn 

giản các quy trình thủ tục hành chính công khai trên lĩnh vực 

cấp giấy chứng nhận QSD đất, giấy phép kinh doanh, khai 

sinh, nhập khẩu và đề xuất loại bỏ các thủ tục hành chính 

không còn phù hợp, gây ắch tắt, chậm trễ phiền hà cho người 

dân và doanh nghiệp.  

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 đế với các ngành chức năng sớm giải quyết. 

 Dù ở cương vị nào, Bản thân vẫn tiếp tục cống hiến làm 

tròn nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Tuy nhiên, nếu 

được bà con cử tri tin tưởng ủng hộ chúng 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, tín nhiệm của cử tri cùng với những 

giải pháp quan trọng và sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính 

quyền, sự hưởng ứng tích cực của bà con nhân dân Phước 

Diêm anh hùng, sự vương lên bằng khác vọng, bằng niềm tin, 

bằng những bức phá mới, với quyết tâm : phát triển nhanh đô 

thị, kinh tế, văn hóa – xã hội theo hướng hiện đại, văm minh, 



giàu đẹp góp phần tạo nên diện mạo mới cho huyện thuận nam, 

tỉnh Ninh thuận. 

 Xin cám ơn Ủy ban MTTQVN huyện, xã, các cơ quan 

liên quan đã tín nhiệm giới thiệu và tổ chức tạo điều kiện tốt để 

các ứng cử viên chúng tôi tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi với bà con 

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

Xin chân thành cảm ơn! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


