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          Tôi hiện đang giữ chức vụ Phó Bí thƣ Thƣờng trực Đảng uỷ xã Phƣớc Nam. 

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

thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND huyện Thuận Nam khoá IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây 

là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi, vì tôi biết rằng đại biểu HĐND do cử tri địa phương 

bầu ra. Là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương đại điện cho ý chí, nguyện vọng 

và quyền làm chủ của Nhân dân. 

Nhận thức rõ vai trò, vị trí chức năng của HĐND và trách nhiệm của người đại 

biểu HĐND đối chiếu với thành phần, cơ cấu, tiêu chuẩn được UBMTTQ phân bổ giới 

thiệu tôi mạnh dạn ra ứng cử đại biểu HĐND huyện Thuận Nam khoá IV, nhiệm kỳ 

2021-2026. 

Để có cơ sở vững chắc giúp tôi đạt nguyện vọng là trúng cử đại biểu HĐND 

huyện, tôi rất mong muốn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình bằng tình cảm và trách nhiệm 

của mình được thể hiện trong lá phiếu của mỗi cử tri. 

Như chúng ta đã biết huyện Thuận Nam là một huyện, có vị trí thuận lợi cho giao 

thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường cao tốc Bắc – Nam đi qua, là huyện có 
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khu công nghiệp trọng điểm phía Nam của tỉnh Ninh Thuận. Nhân dân trong huyện có 

truyền thống tinh thần đoàn kết, xây dựng huyện phát triển về kinh tế, vững về 

chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 

Đảng bộ huyện lần thứ III đề ra. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo 

hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững giai đoạn 2021-2026. Với sự chuyển dịch 

mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp chú trọng đến 

hướng sản xuất hàng hoá có chất lượng cao. Trong những năm qua sản xuất nông 

nghiệp trên địa bàn huyện, đặc biệt là xã Phước Nam chúng ta đã chú trọng chuyển đổi 

diện tích từ cây lúa sang trồng các cây hoa màu có giá trị kinh tế cao, đưa giá trị sản 

xuất trên một đơn vị diện tích gieo trồng cao, thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn.  

Với sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện đã chú trọng xây dựng, 

mở rộng và phát triển khu công nghiệp và cảng Cà Ná, năng lượng tái tạo như điện 

năng lượng mặt trời, điện gió trên địa bàn huyện. Đối với các làng nghề truyền thống 

được phát triển. Đã tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân, giúp cho người dân có 

đời sống ổn định hơn và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. 

Về văn hoá - xã hội, quan tâm đào tạo nghề lao động nông thôn, tạo điều kiện 

thuận lợi cho người lao động chuyển đổi nghề, có việc làm ổn định. Về giáo dục luôn 

được các cấp, các ngành và toàn thể xã hội quan tâm, những năm qua sự nghiệp giáo 

dục huyện nhà luôn phát triển. Mở rộng các hoạt động du lịch như du lịch biển, du lịch 

sinh thái…..  

Vấn đề hôm nay cử tri đang quan tâm nhất đó là tình hình biến đổi khí hậu 

hiện tượng Elnino, hạn hán kéo dài, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp với thổ nhưỡng đất đai. Giá cả đầu ra cho sản xuất 

nông nghiệp chưa ổn định, thực hiện các mô hình cánh đồng mẫu lớn chất lượng sản 

phẩm năng suất chưa cao; mô hình chăn nuôi bò vỗ béo đầu ra khó khăn, trong sản xuất 

chưa liên kết được các chuỗi giá trị. Công tác giải quyết việc làm tại địa phương, an 

sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Thực hiện chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nguồn lực đầu tư còn dàn trải, chưa tập trung một 

nhóm hộ. 
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Kính thưa quý vị đại biểu! 

Thưa bà con cư tri! 

Nếu đƣợc cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND huyện. Với tinh thần trách nhiệm 

là một đại biểu HĐND huyện tôi sẽ thực hiện:  

1. Có kế hoạch cụ thể thực hiện chương trình hành động, thu xếp công việc để 

làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, nhiệm vụ của ngƣời 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. 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. 

2. Giữ mối quan hệ mật thiết 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 quyết. Trên cơ sở đó HĐND đưa ra những quyết sách phù hợp với tình hình 

phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

3. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các kỳ họp của HĐND nghiên cứu, tham 

gia đóng góp vào các vấn đề của HĐND, đồng thời khẳng định thẳng thắn nêu ra những 

vấn đề đang được cử tri quan tâm. Tham gia vào hoạt động giám sát, chất vấn do 

HĐND huyện tổ chức tại các kỳ họp của HĐND. Bảo vệ lợi ích chính đáng của cử tri, 

bảo vệ quyền lợi của Nhân dân thông qua việc đề xuất ý kiến với các cấp uỷ Đảng, 

chính quyền về các chế độ chính sách đối với các đối tượng cử tri đảm bảo chính sách 

an sinh xã hội. 

4. Tham mưu với cấp có thẩm quyền thực hiện tốt và có hiệu quả “mục tiêu kép” 

vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế xã hội; có kế hoạch mở các 

lớp học nghề và đào tạo nghề lao động nông thôn, giải quyết việc làm, tập huấn cho 

người dân về kỹ năng chăn nuôi trồng trọt, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản 

xuất nông nghiệp, nhân rộng các mô hình có hiệu quả, liên kết các chuỗi giá trị trong 

sản xuất. Tạo nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội và các ngân hàng 

thương mại với lãi xuất ưu đãi để hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số 

và các hộ dân trên địa bàn huyện, xã tiếp cận được nguồn vốn vay thực hiện tốt chính 

sách tín dụng trên địa bàn huyện, xã để người dân có nguồn lực đầu tư phát triển kinh 

tế hộ gia đình thoát nghèo nhanh và bền vững.  
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5. Quan tâm đến vấn đề chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân vận động 

tuyên truyền người dân tham gia BHYT, BHXH toàn dân. Thực hiện công tác an sinh 

xã xã, luôn quan tâm đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, bảo trợ xã hội và không 

để ai bỏ lại phía sau. “Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” (Nghị 

quyết 120/2020/QH 14 ngày 19/6/2020 của Quốc Hội) và chương trình mục tiêu xây 

dựng nông thôn mới 

Kính thưa quý vị đại biểu! 

Thưa bà con cư tri! 

Xã Phước Nam là xã đạt chuẩn NTM vào năm 2015, là xã nằm trong khu Trung 

tâm hành huyện cho nên rất thuận lợi trong việc phát triển KTXH kêu gọi các nguồn 

lực đầu tư trên địa bàn huyện, xã để thực hiện nâng cao các tiêu chí nông thôn mới để 

đưa xã Phước Nam từ một xã nông thôn mới thành xã NTM nâng cao. Từ đó góp phần 

vào các tiêu chí để phát triển chung của huyện với mục tiêu chung: “ Đẩy nhanh tốc độ 

tăng trưởng, phát triển nhanh, bền vững, xây dựng huyện Thuận Nam trở thành 

vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh, trọng tâm là phát triển công nghiệp, 

năng lượng tái tạo, điện khí, cảng biển và dịch vụ cảng biển tổng hợp, du lịch, phát 

triển đô thị và kinh tế đô thị, phấn đấu đến cuối năm 2025 xây dựng huyện đạt 

chuẩn nông thôn mới”.  

Kính thưa quý vị đại biểu! 

Thưa bà con cư tri! 

Trên đây là báo cáo chƣơng trình hành động của bản thân là một ứng cử 

viên đại biểu HĐND huyện trong nhiệm kỳ 2021-2026.  

Một lần nữa xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và bà con cư 

tri lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. 

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.  

  in trân trọng cảm ơn! 

 


