
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

 Kính thưa:………………………………… 

   ………………………………. 

Tôi tên : Nguyễn Văn Sinh 

Nơi đang ký nhân khẩu thường trú: Thương Diêm 2,  xã Phước Diêm,  

   Huyện Thuận Nam, Tỉnh  Ninh Thuận; 

Chức vụ hiện nay : Giám đốc doanh nghiệp Tư nhân vận tải Ngọc Tài ; 

 Được sự giới thiệu của Uỷ ban nhân xã Phước Diêm, 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 huyện khóa IV, Nhiệm kỳ 2021-2026 và được sự phân bổ 

Uỷ ban bầu cử huyện phân tôi về ứng cử tại địa bàn xã Cà Ná chúng ta. 

 Trước hết cho phép tôi xin gửi lời chân thành cám ơn Uỷ ban nhân xã Phước 

Diêm, nơi cư trú, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc, Uỷ ban bầu cử huyện và bà con cử tri xã 

Cà Ná tham dự buổi gặp mặt hôm nay và cho phép tôi được trình bày chương trình 

hành động của mình. 

 Kính thưa qúy vị cử tri…  

Tại Điều 6 Luật Tổ chức chính quyền địa phương có quy định;  

 1. 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. 

 2. 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. 

  Tham gia ứng cử Hội đồng nhân huyện vừa là niềm vinh dự tự hào nhưng 

cũng đầy trăn trở đối với bản thân. Do đó được phân bổ về ứng cử trên địa bàn xã; 

Vì bà con chắc biết rõ tôi ở đâu, sinh sống thế nào. Nên Bản thân chắc không nói gì 

nhiều, nếu được tín nhiệm của cử tri tôi sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của người 

đại biểu nhân dân như; Tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri, các kỳ họp của Hội 

đồng nhân dân; tiếp thu lắng nghe đầy đủ những ý kiến tâm tư nguyện vọng của cử 

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

chuyên môn và mang những ý kiến được trả lời về trả lời đầy đủ cho bà con cử tri 

của mình. 

 Kính thưa quý vị cử tri; Dù ở cương vị nào nếu không được sự tín nhiệm của 

cử tri tôi cũng hết sức chân thành cám ơn cử tri xã nhà và sẽ cố gắng sống hòa nhã, 

cởi mở và đoàn kết cùng bà con, là một doanh nghiệp tư nhân vận tải, bản thân cũng 

sẵn sàng giúp đỡ, những công việc thuộc phạm vi, khả năng của mình khi bà con xã 

nhà có nhu cầu. 

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

dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống… 

 Xin chân thành cám ơn.  
 


