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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN 

ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021-2026 

 

 Kính thưa: - Ban Tổ chức Hội nghị; 

- Các đồng chí lãnh đạo các cấp ủy đảng, HĐND, UBND, UBMTTQVN 

và các đoàn thể; 

- Đại diện bà con cử tri xã Phước Ninh; 

- Các anh chị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện. 

  

 Tôi tên : Đào Ngọc Kỷ; sinh ngày 02 tháng 5 năm 1976.  

 Chức vụ hiện nay là : Phó Trưởng Ban dân vận huyện ủy. 

 Thưa quý cử tri, tôi được lãnh đạo Huyện ủy và Ban dân vận huyện ủy; Ủy ban 

MTTQ Việt Nam huyện và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú (thôn Lạc Sơn 1, xã Cà 

Ná) giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; đặc biệt tôi 

được Ủy ban bầu cử huyện giới thiệu tôi về ứng cử tại xã Phước Ninh. Tôi thấy đây vừa 

là vinh dự, tự hào, nhưng cũng đầy trách nhiệm của bản thân. Qua nắm bắt tình hình đời 

sống của bà con trên địa bàn xã Phước Ninh, tôi xây dựng những nhiệm vụ trọng tâm 

cần thực hiện khi được trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện, cụ thể như sau: 

 Thứ nhất, tôi làm chiếc cầu nối giữa bà con với các cơ quan của Đảng, đoàn thể 

và Nhà nước, bằng hình thức: Tôi thường xuyên đến địa phương nắm bắt tình hình đời 

sống của bà con; 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 với các cơ quan liên quan. 

Đồng thời theo dõi, đôn đốc các cơ quan trả lời đầy đủ ý kiến của bà con cử tri. 

 Thứ hai là, tôi cùng với bà con đề xuất với các chính quyền các cấp quan tâm 

đầu tư, chăm lo lợi ích chính đáng cho nhân dân; giải quyết các nhu cầu bức xúc trong 

đời sống nhân dân; thực hiện tốt hơn về chính sách an sinh xã hội ở địa phương. 

 Thứ ba là, tôi cùng bà con cử tri giám sát bộ máy hoạt động của chính quyền địa 

phương trên các lĩnh vực. 

Thứ tư là, tôi sẽ nỗ lực cùng tập thể tìm các giải pháp tích cực để giải quyết, hoặc 

đề xuất, kiến nghị các cấp chính quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại địa phương; 

nhất là làm sao cho người dân ổn định cuộc sống, có điều kiện được phát triển kinh tế, 

tăng thu nhập. 

 Thưa quý bà con cử tri, trong thời gian này, tôi có thể chưa nhìn nhận nhiều, 

nhưng nếu là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo Đảng, 

Chính quyền của địa phương quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đảng viên, 

của người công chức và của người đại biểu trong thời gian đến.    

 Cuối cùng, tôi xin kính chúc quý đại biểu, quý bà con cử tri dồi dào sức khỏe. 

Xin chân thành cám ơn. 


