
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

 

                      Kính thưa : Quý Cấp UBMTTQVN huyện Thuận Nam 

                      Kính thưa Lãnh Đạo xã Phước Minh ! 

                      Kính Thưa Ông Bà, Cô Chú, Anh Chị, Bà Con cử tri xã Phước Minh ! 

Tôi tên : Nguyễn Văn Nhàn Pháp danh : Đại đức Thích Tánh Hạnh; 

Nơi Đăng ký thường trú: Thôn Nho Lâm, xã Phước Nam,  

Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận; 

Hiện nay: Là Trụ trì Chùa Trà Cang. 

Chức vụ : Uỷ viên thường trực BTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Thuận.  

Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thuận Nam. 

Kính thưa hội nghị, thưa bà con ! Thật là vinh dự đối với bản thân tôi, khi được sự 

tín nhiệm đề cử của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thuận Nam, nơi cư trú 

và qua các bước hiệp thương của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, giới thiệu tôi 

tham gia ứng cử Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, Nhiệm kỳ 2021-2026 và được sự 

phân bổ của Uỷ ban bầu cử huyện, phân tôi về ứng cử tại địa bàn xã Phước Minh chúng ta, 

và được diện kiến tiếp xúc cùng bà con ngày hôm nay.  

Trước hết cho phép tôi xin gửi lời chân thành cám ơn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam huyện Thuận Nam, nơi cư trú, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc, Uỷ ban bầu cử huyện 

và bà con cử tri xã Phước Minh tham dự buổi gặp mặt hôm nay và cho phép tôi được trình 

bày chương trình hành động của mình.  

Kính thưa quý vị, Kính thưa bà con cử tri…Tại Điều 6 Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương có quy định;  

- Một là Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa 

phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện 

vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ 

quan nhà nước cấp trên. 

- Hai là Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của 

Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân 

dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Do vậy bản thân tôi là một 

thành viên con nhà Phật, luôn luôn với tâm niệm từ bi nhân ái, tôi nguyện đem tất cả khả 

năng có thể của mình, với kỳ vọng, vì sự an lành, hạnh phúc, công bằng xã hội đến được 

với cộng đồng địa phương xã Phước Minh. Tham gia ứng cử Hội đồng nhân dân huyện 

vừa là niềm vinh dự tự hào nhưng cũng đầy trăn trở đối với bản thân là tu sĩ Phật giáo. Là 

đại biểu duy nhất của Phật Giáo huyện nhà, được giới thiệu ứng cử HĐND huyện nhiệm 

kỳ này, tại địa phương . Giáo hội rất mong sự ủng hộ đầu phiếu của Bà Con cử tri xã 

Phước Minh cho tôi, và nếu được trúng cử, Phật Giáo huyện Thuận Nam sẽ có một đại 

diện duy nhất tại nghị trường HĐND huyện. 

Thưa Bà con cô bác, bản thân tôi được giới thiệu ứng cử tại địa phương, được sự 

ủng hộ đầu phiếu của bà con, và nếu được trúng cử, tôi sẽ là chiếc cầu nối giữa bà con, với 

các cấp chức năng quản lý nhà nước, kiến nghị những tâm tư nguyện vọng chính đáng của 

bà con, để  cơ quan quản lý nhà nước xem xét giải quyết. và thực hiện quyền giám sát của 

người đại biểu của mình khi được bà con tín nhiệm. 

Đối với địa bàn xã Phước Minh, tôi đã xác định mình là con dân của địa phương, 

đương nhiên phải có nghĩa vụ, trách nhiệm dựng xây cho tươi đẹp, an bình…Nếu được 

trúng cử, tôi nguyện sẽ toàn tâm toàn ý với chương trình hành động như sau : 



- Một là : Không ngừng học tập, rèn luyện kỷ năng hoạt động của một Đại Biểu 

HĐND, phát huy tối đa tư cách một thành phần đại diện cho dân, để phản ảnh, kiến nghị 

kịp thời mọi nguyện vọng chính đáng mà bà con quan tâm. Tham gia đầy đủ các buổi tiếp 

xúc cử tri, các kỳ họp của HĐND, tiếp thu đầy đủ những ý kiến, tâm tư nguyện vọng của 

cử tri, mang những ý kiến của cử tri phản ảnh chân thực đến lãnh đạo các cơ quan chuyên 

môn và mang những ý kiến được trả lời, chuyển tải đầy đủ cho bà con cử tri của mình.  

- Hai là : Tại địa phương xã Phước Minh chúng ta, đã có những bước phát triển 

đáng kể cùng với xu hướng phát triển, hội nhập của cả Nước.  Công lao của bà con cử tri 

nhân dân xã nhà đã đóng góp rất nhiều những vấn đề phát triển chung của đất nước, của 

huyện nhà nói riêng, nhất là trong chương trình mục tiêu quốc gia về năng lượng sạch. 

Đồng hành với việc phát triển kinh tế xã hội chung, phần nào cũng ảnh hưởng không ít 

đến đời sống nhân dân, nhất là việc nhiễm mặn. Từ đó với suy nghĩ của bản thân là con 

nhà Phật với tâm thế từ bi hỷ xã, hướng thiện quần sinh, tự đáy lòng mình, tôi luôn ao ước, 

mong muốn đời sống của Phật tử và cử tri xã nhà luôn được quan tâm, được cải thiện về 

chính sách an sinh xã hội, giúp cho đời sống của người dân luôn được nâng cao, ấm no, 

hạnh phúc. Đó là những trăn trở của chính bản thân tôi. Nếu được sự tín nhiệm của Phật tử 

và cử tri xã nhà bầu tôi làm ĐBHĐND huyện và được trúng cử, thì với tư cách là một đại 

biểu đại diện cho bà con, tôi sẽ tích cực chuyển tải, phản ảnh và kiến nghị kịp thời tại các 

diển đàn HĐND, và luôn xem đây là trọng trách của mình, trước bà con nhân dân xã 

Phước Minh.  

- Ba là : Với lợi thế là một trưởng ban BTS giáo hội PGVN cấp huyện, của Giáo 

Hội PGVN, trên tinh thần Giáo Huấn con nhà Phật, trách nhiệm của Tăng Ni Tu Sĩ Phật 

Giáo là phải nổ lực góp phần cải thiện đời sống, an sinh xã hội địa phương, thông qua 

Giáo Hội để đưa đến các hoạt động thiết thực như : Sẽ cùng BTS Giáo hội PGVN huyện 

Thuận Nam, nhất là Ban từ thiện BTS, tiếp cận các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân và 

đặc biệt là quỹ từ thiện của Ban trị sự sẽ tham gia cùng chính quyền, trợ giúp bà con nghèo 

khó khăn bằng các hình thức từ thiện, tham gia hổ trợ xây dựng nhà tình thương, quảng bá 

công tác hoằng pháp, phổ độ hướng thiện quần sinh, mang đến an vui cho cộng đồng .v.v.. 

     Kính thưa bà con, Nếu được trúng cử, với sự ủng hộ đầu phiếu của bà con, bản thân tôi 

có thể xem là một con dân của địa phương, và là một tu sĩ Phật Giáo, được Giáo Hội phân 

công Hoằng Pháp chúng sinh, trụ trì chùa Trà Cang, trước nay gần như gắn liền cùng cộng 

đồng địa phương Phước Minh, cả về địa giới hành chính cũng như sinh hoạt Phật Giáo 

huyện nhà. Do vậy, về mặt cảm niệm và trách nhiệm của bản thân, đối với cộng đồng dân 

sinh xã Phước Minh, là vô cùng to lớn và gắn bó… Dù ở cương vị nào, bản thân và BTS 

Giáo hội PGVN huyện, cũng luôn đồng hành cùng bà con nhân dân, sẵn sàng trợ giúp, 

những công việc thuộc phạm vi, khả năng của Ban trị sự, khi bà con xã nhà có nhu cầu.  

      Xin cám ơn UBMTTQVN huyện Thuận Nam, quý cấp chính quyền xã Phước Minh, 

đã tổ chức, tạo điều kiện, cho các ứng viên chúng tôi, được diện kiến bày tỏ cùng bà con 

cử tri ngày hôm nay, rất mong được sự ủng hộ của bà con. Chúng tôi xin hứa, nếu được 

trúng cử là ĐBHĐNN huyện, sẽ nổ lực hết sức mình vì sự phát triển của địa phương, vì 

đời sống an sinh, phồn vinh của bà con nhân dân xã Phước Minh.  

Một lần nữa xin chân thành cám ơn quý vị cử tri, kính chúc quý vị luôn dồi dào sức 

khỏe và thành công trong cuộc sống…Xin chân thành cám ơn.   

 

 


