
Chương trình hành động Ông Phan Ngọc Minh Ứng cử viên đại biểu 

HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026, Đơn vị bầu cử số 8, xã cà Ná 
 

Kính thưa Chủ trì Hội Nghị ! 

Thưa Các đ/c Lãnh đạo; quý vị đại biểu ! 

Thưa quí cử tri và bà con nhân dân ! 

Hôm nay, UBMT huyện chủ trì tổ chức cho các ứng cử viên ứng cử 

đại biểu HĐND tại Đơn vị bầu cử số 08, xã Cà Ná tiếp xúc cử tri để thông 

qua Chương trình hành động vận động bầu cử. 

Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới các vị đại biểu, quý cử tri lời 

chúc sức khoẻ, và lời cảm ơn chân thành nhất! 

Kính thưa quý vị đại biểu! 

Kính thưa quí cử tri và bà con nhân dân! 

Vừa qua Ban thường trực UBMT huyện đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử 

của tôi cũng như các ứng cử viên, Để các cử tri hiểu rõ hơn tôi xin được 

giới thiệu lại về bản thân để bà con Cử tri rõ thêm. 

Tôi tên Phan Ngọc Minh, sinh năm 1971, Tại tỉnh Nghệ An;  

Quê quán, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; 

Chỗ ở hiện nay 85, Hải Thượng Lãn Ông, KP 2, phường Mỹ Đông, 

thành phố PR-TC, 

Trình độ chuyên môn - Đại học;   Lý luận chính trị:  Cao cấp 

Về Quá trình công tác Bản thân: Từ khi Tái lập huyện Thuận Nam 

ngày 01/10/2009 được điều động từ huyện Ninh Phước về công tác tại 

Phòng TN&MT và được Bổ nhiệm Phó Trưởng phòng và Giám đốc Văn 

phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện; Sau đó tiếp tục được điều động 

bổ nhiệm Quyền Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; Đến tháng 

10/2012 được điều động bổ nhiệm Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT 

huyện; Đến năm 2015 là Ủy viên Ban chấp hành huyện ủy, được điều động 

luân chuyển về xã Phước Ninh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 

2015-2020; 

 Từ tháng 6/2018 đến nay, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch 

Hội Nông dân huyện. Trong suốt quá trình công tác của mình, dù ở cương 

vị công tác nào tôi cũng thường xuyên rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa bà con cử tri ! 

Tôi rất vinh dự được Cử tri nơi cư trú, nơi công tác, và Ủy ban Mặt 

trận huyện hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IV, 

nhiệm kỳ 2021-2026, được ủy Ban bầu cử huyện phân công ứng cử tại đơn 

vị bầu cử số 08, xã Cà Ná; Đây vừa là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm 

rất lớn trước Đảng, nhân dân và cử tri xã nhà 



Tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Đại biểu, Bà con cử tri và Ủy ban Mặt 

trận huyện tổ chức Buổi Hội nghị để tôi và các ứng cử viên Đại biểu 

HĐND gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 08, xã Cà Ná 

trước ngày bầu cử. 

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa bà con cử tri ! 

Cà Ná là xã vùng ven biển giàu truyền thống cách mạng, có nhiều lợi 

thế về ví trí địa lý, hệ thống giao thông thuận lợi có Đường sắt Bắc-Nam, 

Quốc lộ 1A đi qua…, Đây là địa phương được xác định là địa bàn trọng 

điểm về phát triển kinh tế, nhiều Dự án lớn, quan trọng đã và đang được  

các cấp Quan tâm triển khai đầu tư thực hiện như: Cảng cá Cà Ná mở rộng, 

Đường ven biển…vv. Cơ cấu kinh tế Cà Ná được xác định theo hướng 

Ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ và nông-lâm 

nghiệp; Lực lượng lao động Ngư nghiệp chiếm hơn 70% tổng lao động trên 

địa bàn.…vv.  

Với sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cà 

Ná tình hình kinh tế - xã hội của xã những năm qua cơ bản từng bước phát 

triển, Xã được Công nhận Đạt chuẩn Nông Thôn Mới; đời sống của bà con 

nhân dân địa phương từng bước được cải thiện; các chính sách an sinh xã 

hội được quan tâm thực hiện tốt. Tuy nhiên, Bên cạnh những kết quả đạt 

được thực tế vẫn còn một số tồn tại, đời sống một bộ phận bà con nhân dân 

vẫn còn hết sức khó khăn, do chịu ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 và 

tình hình biến đổi khí hậu nên một số ngành nghề khai thác thủy sản nhỏ, 

sản xuất chăn nuôi, chưa ổn định...  

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu, bà con cử tri: 

Trong quá trình công tác, Được phân công điều động công tác khác 

nhau nhưng dù ở lĩnh vực nào tôi cũng thường xuyên rèn luyện, học tập, nỗ 

lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ kinh nghiệm tích lũy 

được trong quá trình công tác. Là người được trưởng thành từ cơ sở, luôn 

được sự giáo dục, rèn luyện của Đảng và giúp đỡ của Nhân dân. 

Hiện nay là Chủ tịch Hội Nông dân huyện; Ngoài Chức năng, nhiệm 

vụ Tham mưu cho cấp Ủy về công tác Hội và phong trào nông dân theo 

yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và của Hội cấp trên. 

 Nếu được cử tri tín nhiệm bầu Tôi làm đại biểu HĐND huyện. Tôi sẽ 

có cơ hội Hơn trong thực hiện kiến nghị của cử tri và nhân dân địa phương, 

đề xuất phản ánh, kiến nghị với HĐND Để nghiên cứu xây dựng các Nghị 

quyết, Chương trình Kế hoạch sát với tình hình thực tiễn và phù hợp với 

tâm tư, nguyện vọng của Nông dân nói chung và Ngư dân nói riêng. Góp 

phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và xây dựng 

Kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển hơn.  

Tôi xin trình bày những suy nghĩ, tâm huyết của mình thay cho 

chương trình hành động và lời hứa như sau:  



Thứ nhất- Là người đứng đầu tổ chức Hội đại diện cho giai cấp nông 

dân của huyện, tôi luôn Quan tâm và thấu hiểu sự khó khăn, vất vả của bà 

con nông dân; Nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn; Đặc biệt Lĩnh vực ngành nghề khai thác và chế biến 

thủy hải sản được xác định là kinh tế mũi nhọn góp phần đáng kể vào phát 

triển KT-XH của huyện và địa phương; và đây còn là nhiệm vụ cao cả Ngư 

dân là bảo vệ chủ quyền Biển Đảo, An ninh Quốc gia 

 Nếu được cử tri địa phương tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND 

huyện; Tôi thấy đây là cơ hội để thể hiện rõ thêm bản lĩnh của người đại 

diện giai cấp nông dân  

- Tôi xác định là luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của Hội, quy định 

của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 

và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND.  

- Quan tâm gần gũi và giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thường 

xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân 

dân; tiếp thu, phản ánh trung thực với HĐND  

- Mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề 

cử tri quan tâm, Kiến nghị với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết 

và đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo chức 

năng, nhiệm vụ của đại biểu HĐND. 

Thứ hai- Tôi hết sức quan tâm là mỗi đại biểu khi được cử tri tín 

nhiệm bầu vào HĐND, phải thật sự là người đại diện quyền và lợi ích 

chính đáng của nhân dân. 

 Bản thân tôi xác định Là đại biểu của dân phải thực hiện đầy đủ trách 

nhiệm của người đại biểu. Thường xuyên tiếp xúc gặp gỡ cử tri, kịp thời 

nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân. 

 Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giám sát; để HĐND thật sự là cầu 

nối giữa cơ quan nhà nước với cử tri. Phối hợp các ngành chuyên môn 

hướng dẫn, hỗ trợ bà con ngư dân triển khai áp dụng khoa học công nghệ 

vào khai thác thủy sản; Tuyên truyền vận động Ngư dân thực hiện đúng, 

đầy đủ các chính sách về khai thác thủy sản (NĐ 30; QĐ 48 CP). Trong đó 

quan tâm phối hợp địa phương duy trì, củng cố phát triển các Tổ đội đoàn 

kết khai thác thuỷ sản (37 tổ), Nghiệp đoàn nghề cá. Góp phần thực hiện các 

phong trào Nông dân, Ngư dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết 

giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Hưởng ứng Phong trào cả 

nước chung sức xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường. 

Thứ Ba- Bên cạnh việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội; tôi 

suy nghĩ là phải góp sức cùng lãnh đạo địa phương kịp thời đề xuất, kiến 

nghị các cấp, các ngành có những giải pháp cụ thể Chú trọng đến việc đào 

tạo nghề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, trong đó có lực lượng 

thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. 



 Thông qua các Chương trình liên tịch của các cấp Hội với Ngành 

Ngân hàng (CS-XH, Nông nghiệp); Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, tiếp tục Quan 

tâm Tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ hội viên Ngư dân có hoàn cảnh khó 

khăn, Vay vốn phát triển sản xuất thông qua các Dự án đã và đang triển 

khai trên địa bàn: (    n   n       inh    nh    n ôi    ng   h   i n  h    h i 

s n  Chăn n ôi); đồng thời thực hiện phối hợp với các ngành, các doanh 

nghiệp liên kết tiêu thụ sản phẩm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu 

phát triển nông nghiệp, Thủy sản bền vững; Nâng cao chất lượng cuộc 

sống của Hội viên và nhân dân, góp phần xây dựng xã Cà Ná Đạt chuẩn 

Nông Thôn mới Nâng cao theo kế hoạch ngày càng giàu đ p, văn minh. 

Kính Thưa quý đại biểu và toàn thể cư tri! 

Với vai trò, trách nhiệm Là người đứng đầu tổ chức Hội đại diện cho 

giai cấp nông dân của huyện, tôi luôn gương mẫu, rèn luyện về phẩm chất, 

đạo đức, thường xuyên học hỏi nâng cao trình độ, trên mọi lĩnh vực để 

hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND. 

Trên đây là những suy nghĩ chân thành và tâm huyết của tôi trước cử 

tri địa phương, Tôi xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự quan tâm 

ủng hộ, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận các đoàn thể chính trị 

xã hội và bà con cử tri địa phương để tôi có Cơ hội thực hiện được mong 

muốn của mình  

Cuối cùng, xin kính chúc quý đại biểu, toàn thể cử tri nhiều sức khỏe, 

hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. 

 Xin chân thành cảm ơn! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


