
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN 

ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021-2026 

 

 Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử viên tại xã Phước Dinh xin 

được gửi tới các vị đại biểu, các cử tri lời chào, lời kính chúc sức khoẻ, hạnh phúc 

thành đạt 

 Kính thưa: Các vị Đại diện các cơ quan ban ngành của huyện Thuận Nam 

                   Đại diện Mặt trận Tổ quốc  lãnh đạo xã Phước Dinh  

  Thưa Cô, bác, anh, chị cử tri thận mến! 

Tên tôi: Nguyễn Thị Minh Hương; 38 tuổi 

Chỗ ở hiện nay: 85 đường Bác ái, khu phố 8, phường Đô Vinh, thành phố 

phan rang tháp chàm,  tỉnh Ninh Thuận; 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; 

Chức vụ hiện nay: Viên chức, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận 

Nam; 

Đơn vị công tác: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận Nam; 

Theo tôi tìm hiểu được biết đại biểu HĐND là người được cử tri bầu ra 

không chỉ là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, mà 

còn là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri huyện nhà. Nếu được cử tri xã tín 

nhiệm, bỏ phiếu, tôi xin hứa sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của người đại biểu 

dân cử đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, dành nhiều thời gian tham 

gia các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp theo quy định; 

- Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa Cô, bác, anh, chị cử tri thận mến! 

Tình hình phát triển kinh tế ở xã Phước Dinh chủ yếu là nghề khai thác đánh bắt, 

nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi, những năm gần đây đời sống nhân dân ở xã có nhiều 

chuyển biến, cuộc sống được cải thiện hơn. 

Tuy nhiên, dù có triển khai một cách đúng đắn, kịp thời thì cũng không sao tránh 

khỏi những điều gây băn khoăn, thắc mắc cho bà con. Những băn khoăn, thắc mắc từ 

phía bà con nhân dân có thể do chủ trương, chính sách còn khó hiểu, khó áp dụng, 

cũng có thể là do bà con chưa hiểu hết các kế hoạch, các phương án đề ra để xây 

dựng quê hương ngày càng phát triển hơn. 

Tôi cũng đã từng được nghe nhiều ý kiến băn khoăn của bà con liên quan 

đến các chế độ, chính sách, phương án triển khai có liên quan đến bà con. Nếu như 

có người đại diện cho bà con nhân dân là cầu nối giữa bà con với chính quyền các 

cấp để trình bày tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con thì vừa giúp cho các 

cấp chính quyền triển khai đúng đắn, hiệu quả chủ trương đường lối của mình vừa 

giúp bà con nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ một cách thỏa đáng mang lại sự 

bình yên no ấm trong cuộc sống. 



Tôi luôn quan tâm lắng nghe và phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến tâm 

tư, nguyện vọng của bà con đến HĐND, UBND và các cơ quan liên quan để giải 

quyết kịp thời, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bà con. 

Bản thân tôi luôn mong muốn xã nhà ngày càng phát triển hơn nữa về mọi 

mặt. Tôi luôn mong muốn những người dân trong xã có một cuộc sống no đủ, đầm 

ấm.. 

Tôi xin chân thành cảm ơn các cử tri đã lắng nghe, cảm ơn UBMTTQVN xã 

đã tổ chức cuộc gặp gỡ, tiếp xúc này. Cuối cùng kính chúc lãnh đạo Đảng ủy, 

HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Phước Dinh, quý đại biểu, cử tri xã Phước Dinh 

dồi dào sức khoẻ, thành đạt.  

 

 

                                                   Thuận Nam, ngày 27 tháng 4 năm 2021 

                                                    Người phát biểu 

 

 

 

 

 

 

                                                    Nguyễn Thị Minh Hương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


