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Kính thưa:    

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, UBMTTQVN và toàn thể 

quí cử tri xã Cà Ná! 

Các ứng cử viên Hội đồng nhân dân cấp huyện! 

 Xin giới thiệu: Tôi tên là Phan Thị Thu– 43 tuổi; cự ngụ tại: KP 5, TT 

Phước Dân, huyện Ninh Phước; trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm 

MN; công tác trong ngành giáo dục 22 năm, hiện là chuyên viên Phòng 

GDĐT Thuận Nam. 

 Tôi vô cùng xúc động và hết sức cảm ơn các đồng chí lãnh đạo xã Cà 

Ná đã tạo điều kiện cho cá nhân tôi được tham dự buổi tiếp xúc cử tri ngày 

hôm nay. Lời đầu tiên, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo xã, các vị ứng 

cử viên HĐND cấp huyện và toàn thể quý vị cử tri lời chúc sức khỏe, hạnh 

phúc! Chúc buổi tiếp xúc cử tri hôm nay thành công tốt đẹp! 

 Kính thưa các đồng chí và quý vị cử tri! 

 Tôi rất vinh dự được cử tri nơi công tác, nhân dân nơi cư trú tín 

nhiệm và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương, thống nhất 

giới thiệu ra ứng cử HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây vừa là 

niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm rất lớn đối với tôi.  

 Như chúng ta đã biết, năm 2021 là năm thứ nhất thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và huyện Thuận Nam tiếp tục thực hiện 

mục tiêu “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh-

phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu 

quả các nguồn lực phát triển, xác định kinh tế biển là động lực, công 

nghiệp năng lượng là thế mạnh; đảm bảo quốc phòng-an ninh; phấn đấu 

xây dựng huyện Thuận Nam trở thành huyện trọng điểm công nghiệp phía 

Nam của tỉnh”. Khu công nghiệp Cà Ná gắn liền với cảng biển tổng hợp và 



điện khí Cà Ná là tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói chung 

và của xã Cà Ná nói riêng. Mặc dù trong năm vừa qua chịu ảnh hưởng của 

dịch covid-19 và hạn hán, mưa lũ do biến đổi khí hậu nhưng với sự phấn 

đấu, nổ lực xã Cà Ná đã đạt và vượt một số chỉ tiêu: Sản lượng đánh bắt hải 

sản tăng cao kéo theo phát triển các ngành tiểu thủ công nghiệp như chế 

biến nước mắm, gia công cá hấp khô, thương mại và dịch vụ góp phần giải 

quyết việc làm cho người lao động tại địa phương; thu ngân sách đạt và 

vượt tiến độ; quản lý tốt đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường; chất 

lượng giáo dục được nâng cao; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội 

được giữ vững và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội 

cho người dân. 

Tôi tin tưởng rằng, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND 

huyện với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND tôi sẽ có kế hoạch 

thu xếp công việc cơ quan, công việc gia đình, thường xuyên học hỏi kinh 

nghiệm, không ngừng rèn luyện để giữ gìn phẩm chất đạo đức, bản lĩnh 

chính trị, đem hết trí tuệ, năng lực, tâm huyết của mình phấn đấu hoàn 

thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm và lòng tin 

của cử tri. Với quyết tâm đó, tôi dự kiến Chương trình hành động về lĩnh 

vực giáo dục của mình như sau: 

Thứ nhất: Đầu tư cơ sở vật chất đầu tư cho giáo dục 

Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm đẩy mạnh thực hiện đầu tư cơ sở 

vật chất, trang thiết bị (đầu tư công và nguồn lực xã hội hóa) phục vụ hoạt 

động giáo dục ở các cấp học nhằm huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi 

mầm non đến trường, tăng tỷ lệ học 2 buổi/ngày đối với học sinh tiểu học 

(nhất là tại trường TH Lạc Nghiệp với 1538 HS, tỷ lệ học 2 buổi/ngày 

10/47 lớp, 21,2%. Trường TH Lạc Sơn 488 HS, tỷ lệ học 2 buổi/ngày 3/15 

lớp, 20%. CSVC hiện nay chưa đáp ứng được để thực hiện học 2 buổi/ngày 

và sắp tới thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 2,3,4,5 thì khó 

khăn về CSVC càng nhiều), nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện mục 

tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020-2025. 

Thứ hai: Tăng cường bổ sung dinh dưỡng đối với trẻ mầm non. 

Chế độ dinh dưỡng cho trẻ mầm non có vai trò rất quan trọng cho sự 

phát triển toàn diện của trẻ cả về thể chất và trí tuệ. Đây là giai đoạn tiền đề 

quyết định quan trọng đến sự phát triển toàn diện của trẻ về sau. 



Với vai trò chuyên viên phòng phụ trách khối mầm non, bản thân chủ 

động xây dựng kế hoạch làm việc CBQL nhà trường, Ban đại diện cha mẹ 

trẻ và lãnh đạo địa phương huy động sự đóng góp của doanh nghiệp, người 

dân, kết hợp chính sách hỗ trợ của nhà nước để nâng cao chất lượng bữa ăn 

bán trú cũng như tổ chức các mô hình phối hợp hiệu quả giữa 3 môi trường 

giáo dục: Gia đình-nhà trường và xã hội để thực hiện tốt hơn nữa công tác 

nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ nhằm góp phần giảm tỷ lệ trẻ em SDD 

tại xã. 

Thứ ba: Ứng dụng công nghệ số hỗ trợ công tác giảng dạy. 

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu cũng như là dịch bệnh 

covid-19 như hiện nay thì việc tích hợp giữa việc học online và offline là 

giải pháp hữu hiệu nhất. Không những giúp học sinh cảm thấy thích thú 

hơn trong học tập, giảm căng thẳng, giảm treet mà việc ứng dụng công 

nghệ thông tin trong dạy học còn giúp giáo viên nâng cao chất lượng giảng 

dạy, giáo viên có thể tổ chức giờ dạy của mình một cách linh hoạt, chủ 

động và sáng tạo hơn, mang đến những phút giây học tập đầy thư giãn và 

thú vị cho học sinh. Môi trường học tập tích hợp này còn giúp giáo viên và 

học sinh tiết kiệm được thời gian, công sức lẫn tiền bạc nhưng mang lại 

hiệu quả cao. 

Kính thưa quý vị cử tri! 

Với tư cách là ứng cử viên của ngành giáo dục, điều mà tôi quan tâm 

nhất là nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh, hạn chế đến mức thấp 

nhất học sinh bỏ học ở các cấp học. Do đó, dù có trúng cử hay không trúng 

cử bản thân tôi cũng luôn cố gắng hết sức, hết lòng phục vụ nhân dân, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ cấp trên phân công. Nhưng nếu được quý vị cử tri tín 

nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ có 

điều kiện và thuận lợi hơn trong việc thực hiện dự kiến chương trình hành 

động đã đề ra và mong muốn cử tri, nhân dân xã Cà Ná thường xuyên giám 

sát, giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Xin kính chúc toàn thể cử tri, các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, 

thành công! 

 


