
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Của ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam 

 

 Kính thưa: 

-  Đại diện các cơ quan, ban ngành của tỉnh, huyện, xã; 

- Đại diện MTTQ huyện, lãnh đạo xã; 

- Các ứng cử đại biểu HĐND 02 cấp; 

- Thưa cô, bác, anh chị cử tri thân mến. 

 

Tôi tên là: Nguyễn Thị Lài; 38 tuổi, trong gia đình có bố, mẹ là nông dân, 

quê tại xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tĩnh Hà Tĩnh. Chồng tôi là Trần Thế Tịnh, 

gia đình tôi có 01 cháu gái 2 tuổi, chồng con tôi luôn ủng hộ, tạo điều kiện để tôi 

tham gia công tác. Hiện nay tôi là chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

Tôi theo học Trung cấp nông nghiệp Hà Nội và tốt nghiêp năm 2006. từ 

tháng 11/2009 đến này, tôi làm việc tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng và được phân 

công đảm nhiệm lĩnh vực giao thông, kế toán và tiếp nhận hồ sơ một cửa như cấp 

phép xây dựng; giấy phép KDBL SP thuốc là, rượu, giấy chứng nhận kinh doanh 

ga…). trong quá trình công tác tôi luôn tìm tòi, học hỏi nâng cao về chuyên môn 

và học lên đại học, tốt nghiệp năm 2016. 

Xin cho phép tôi được bày tỏ niêm vinh dự khi được MTTQ Việt Nam 

huyện, lãnh đạo huyện Thuận Nam giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện 

nhiệm kỳ này (HĐND huyện Thuận Nam) đây là niềm vinh dự không chỉ là bản 

than mà còn của gia đình và cơ quan tôi. 

Kính thưa các vị đại biểu và cô bác cử tri 

Tôi luôn nhận thức được Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước 

địa phương, đại diện của cử tri trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. để trở thành đại 

biểu HĐND phải là người có phẩm chất đạo đức gương mẫu, bản lĩnh chính trị 

vững vàng, có trí tuệ, có năng lực, nhiệt tình , có điều kiện để thực hiện chức 

trách của đại biể dân cử:  đặc biệt phải được tín nhiệm của cử tri và gắn bó với cử 

tri, mang tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến diễn đàn HĐND. 

Qua tìm hiểu tôi được biết Phước Dinh là một xã cách xa trung tâm huyện 

Thuận Nam 18 km về hướng Đông Bắc, thuộc xã loại 1. Diện tích đất tự nhiên 

13.147,14 ha. Dân số 3.408 hộ/12.598 khẩu, bộ máy của xã được cơ cấu 5 thôn. Cơ 

cấu kinh tế có nhiều ngành nghề như: Ngư nghiệp, nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi 

trồng thủy sản, lâm nghiệp, dịch vụ thương mại và kinh tế trang trại vừa và nhỏ, 



phát triển mạnh chủ yếu là nghề khai thác đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và chăn 

nuôi. Tình hình phát triển kinh tế ở địa phương có nhiều chuyển biến, đời sống 

nhân dân được cải thiện. Trình độ dân trí được nâng lên, học sinh đến trường ngày 

càng tăng, nhận thức trong nhân dân về công tác giáo dục có nhiều chuyển biến 

tích cực, 

Những thuận lợi và khó khăn 

Đất đai rộng, có núi và có Đường ven biển chạy dọc theo trục Bắc – Nam,  

tài nguyên khoáng sản dồi dào; nhiều ngành nghề để đầu tư, phát triển, như: nuôi 

trồng, đánh bắt thủy hải sản (ngành chủ lực); du lịch biển; công nghiệp khai 

khoáng... Nhân dân có truyền thống cách mạng, cần cù lao động. Mặt khác, trong 

những năm qua được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và đầu tư khá nhiều về 

kết cấu hạ tầng và các dự án đã, đang và sắp được triển khai trên địa bàn; đời sống 

của nhân dân từng bước được nâng lên. 

Bên cạnh những thuận lợi thì cũng có một số khó khăn: Điều kiện kinh tế 

vẫn còn những khó khăn nhất định; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và du lịch 

chưa phát triển; đất đai rộng nhưng phần lớn là đất đồi núi và bạc màu, thiếu hệ 

thống thủy lợi nên chưa chủ động được nước tưới, thời tiết khí hậu hàng năm thất 

thường. 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND huyện. 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, hoàn thiện mình và phải nghiêm 

tức thực hiện tốt phong cách công tác của người công chức là trọng dân, gần dân, 

học dân và thực sự có trách nhiệm với dân. 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. 

Đồng thời, để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, bản thân 

tôi thấy cần: 

1. Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận 

và nâng cao kỹ năng hoạt động của ĐB HĐND vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên 

môn, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. 

2. Phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi 

cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri 

theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện 

vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với 

cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân. 



3. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý 

kiến vào các quyết định của HĐND huyện, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, 

chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế 

của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, 

quốc phòng – an ninh của tỉnh. 

4. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị 

các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư 

luận xã hội quan tâm. Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý 

đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá 

nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của nhân dân. 

Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ này là một 

vinh dự và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi. Do đó, cho dù có trúng 

cử hay không trúng cử bản thân tôi cũng luôn cố gắng hết sức hết lòng phục vụ 

nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên phân công. Nhưng nếu được bà 

con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND, tôi sẽ có điều kiện và thuận lợi 

hơn trong việc thực hiện dự kiến chương trình hành động mà bản thân tôi vừa 

nêu. Cuối cùng tôi xin chúc cô, bác, anh chị cử tri sức khỏe, hạnh phúc./. 

 


