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Tôi tên: Phan Thủy, sinh năm 1977, chức vụ hiện nay là Trưởng 

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, với tư cách là ứng cử viên đại 

biểu HĐND cấp huyện, tôi xin trình bày dự kiến Chương trình hành 

động của tôi trước bà con cử tri, nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi 

làm đại biểu HĐND huyện, khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026, như sau: 

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 khóa IV, nhiệm 

kỳ 2021-2026. Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với bản thân tôi và gia 

đình, 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. 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại 

biểu HĐND được luật tổ chức HĐND và UBND quy định, tôi sẽ đem hết 

sức mình để hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu được nhân dân giao 

phó, cụ thể là: 

Thứ nhất: Bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên 

môn, lý luận chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn rèn luyện 

và tu dưỡng đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 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. 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. 

Thứ hai: Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe, 

thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính 

đáng của cử tri đến các cơ quan nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của cử tri, thực hiện tốt chế độ tiếp dân, tiếp xúc cử tri trước và sau 

kỳ họp HĐND để báo cáo kết quả kỳ họp HĐND và thông tin kết quả 

giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

Khi nhận được kiến nghị, đề xuất của cử tri, cá nhân tôi có trách 

nhiệm nghiên cứu, trực tiếp đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết. 



Thứ ba: Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, tích cực nghiên cứu 

sâu kỹ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để 

trong kỳ họp HĐND tham gia thảo luận, bàn bạc và quyết định các vấn 

đề quan trọng của địa phương; phối hợp thực hiện đồng bộ Chương trình 

xây dựng nông thôn mới; tham mưu thực hiện đầy đủ và kịp thời các 

chính sách cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, 

đối tượng nghèo và yếu thế trên địa bàn, làm tốt công tác giải quyết việc 

làm, đặc biệt là xuất khẩu lao động và dạy nghề cho lao động nông cho 

lực lượng lao động xã nhà; tiếp tục rà soát các đối tượng là người có 

công với cách mạng đang khó khăn về nhà ở qua đó tham mưu cho các 

cấp để xem xét giải quyết; tham mưu và thực hiện tốt các chính sách 

giảm nghèo đối với xã bãi ngang ven biển; tham mưu và thực hiện tốt 

công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; và bình đẳng giới.. 

Thứ tư:  Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh, ra sức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và lối 

sống, giản dị, gần dân, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Tôn trọng 

và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Thường xuyên rèn luyện, học 

tập, nâng cao trình độ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là 

nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, để xứng đáng với niềm tin của cử 

tri. 

Cuối cùng tôi xin chúc bà con cử tri sức khỏe, hạnh phúc và thành 

đạt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


