
 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  
    

 Kính thưa quí vị đại biểu. 

Thưa cử tri và nhân dân toàn huyện. 

Tôi tên Phú Minh Mạng, sinh năm 1974, thường trú tại thôn Văn Lâm 3, xã Phước 

Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, hiện là Chức sắc Chùa Bà Ni. Trước h t,  tôi 

xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021, 

cùng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và toàn thể cử tri, nhân dân trong huyện 

đã luôn ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ cá nhân tôi hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trong 

nhiệm kỳ vừa qua. 

Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị tôi được 

giới thiệu ra tái ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là 

niềm vinh dự rất lớn đối với bản thân tôi và gia đình. Với tư cách là ứng cử viên đại biểu 

HĐND cấp huyện tôi xin trình bày chương trình hành động trước Quý vị cử tri, n u 

được quý vị cử tri tín nhiệm bản thân tôi tái ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ đem h t sức mình để hoàn thành nhiệm vụ của 

người đại biểu được nhân dân giao phó, cụ thể là: 

1/ Cống hi n h t khả năng của mình trong quá trình xây dựng và phát triển của địa 

phương, xem đó là trách nhiệm của một người công dân cần phải làm đối với địa 

phương nơi tôi được giới thiệu ứng cử.  

2/ Không ngừng học tập nâng cao lý luận chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 

luôn rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy không 

phải là Đảng viên nhưng 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 thi t 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 quy t. 

3/ Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, tích cực nghiên cứu sâu kỹ chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để trong kỳ họp HĐND tham gia thảo 

luận, bàn bạc và quy t định các vấn đề quan trọng của địa phương. 

4/ Là con em sinh ra và lớn lên tại Phước Nam tôi rất chia sẻ những khó khăn của 

Nhân dân xã nhà, n u là Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện với trách nhiệm của mình sẽ 

tạo mọi điều kiện h t sức thuận lợi và cùng địa phương chăm lo đời sống cho nhân dân 

nhất là hộ nghèo, cận nghèo có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, qua đó góp phần chung tay 

cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.  

Cuối cùng tôi xin chúc bà con cử tri sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. 

    Xin trân trọng cám ơn quý vị cử tri và nhân dân đã lắng nghe. 

Xin kính chào đoàn k t và thân ái! 

 

 


