
Chương trình hành động ứng cử HĐND huyện 

                            nhiệm kỳ 2021-2026 

Kính thưa quý đại biểu. 

Kính thưa đại diện MTTQ xã Phước Nam 

Kính thưa bà con cử tri xã Phước Nam cùng các ứng cử viên 

Tôi xin trình baỳ chương trình hành động ứng cử hội đồng nhân 

dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 

Tôi là Cao Thị Thu Thủy, hiện công tác tại trạm y tế xã Phước 

Minh 

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa 1 – chuyên nghành 

Nhi khoa 

Chức vụ hiện nay : Bí thư chi bộ y tế -Trưởng trạm y tế xã 

Phước Minh 

Hiện cư ngụ tại thôn Quán thẻ 1 - Xã Phước Minh 

Kính thưa quý đại biểu, thưa bà con cử tri 

Là ứng cử viên Đại Biểu Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam 

nhiệm kỳ 2021-2026  thuộc khu vực bầu cử số 1. tôi xin được 

trình bày chương trình hành động của mình 

Tôi luôn nhận thức được HĐND là cơ quan quyền lực cao nhất 

của địa phương do nhân dân bầu ra , là đại diện cho nhân dân 

quyết định mọi chủ trương, đường lối cũng như giám sát mọi 



hoạt động của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện ý kiến,tâm 

tư, nguyện vọng của nhân dân. 

Là người  đại biểu hội đồng nhân dân được xem là cầu nối giữa 

cử tri với nhà nước, người đại biểu HĐND phải có trách nhiệm 

giám sát, cơ quan thực hiện kiến nghị của cử tri.  

Với cương vị của mình hiện nay, bản thân tôi mong muốn góp 

một phần nhỏ công sức của mình để góp phần xây dựng xã nhà 

ngày càng vững mạnh, sức khỏe của nhân dân ngày được nâng 

cao. 

 Với nhiệm vụ là một cán bộ y tế bản thân tôi luôn lắng nghe, 

tâm tư nguyện vọng, những khó khăn  của bà con cử tri xã nhà, 

nhất là việc chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch bệnh, 

đảm bảo sức khỏe ban đầu cho nhân dân . 

 Nếu tôi vinh dự  được trúng cử vào HĐND huyện nhiệm kỳ 

2021-2026 tôi xin hứa sẽ cố gắng đáp ứng nguyện vọng của bà 

con trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân 

dân,thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, phòng chống 

dịch bệnh, Nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của người cán 

bộ y tế, và là cầu nối, những tâm tư nguyện vọng của bà con sẽ 

được tôi lắng nghe, tìm hiểu và phản ánh trung thực tới các cơ 

quan có thẩm quyền.  

Kính thưa quý đại biểu, thưa bà con cử tri 

Bản thân tôi luôn mong muốn địa phương ngày càng phát triển 

hơn nữa về mọi mặt, tôi mong muốn những người dân trong xã 

có một cuộc sống no đủ, đầm ấm. vì vậy nếu được bà con tín 

nhiệm bầu tôi vào HĐND huyện, tôi sẽ không ngừng học hỏi 

nâng cao trình độ chuyên môn để làm tốt hơn nữa công việc 



chuyên môn của mình.thực hiện đúng 12 điều y đức và lời dạy 

của Bác “ lương y như từ mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền” 

 Trong lĩnh vực công tác luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, 

gương mẫu đi đầu, đặc biệt tôi sẽ xuống cơ sở nhiều hơn nữa 

nhằm tìm hiểu những tâm tư nguyện vọng của nhân dân cũng 

như công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, người  

cao tuổi, người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn , 

trong khả năng của mình, đồng thời đưa ý kiến của nhân dân đến 

được với các cơ quan có thẩm quyền. 

Tôi cũng xin hưá trước bà con cử tri nếu vinh dự trúng cử hội 

đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 hay không trúng cử 

tôi vẫn tiếp tục học tập và phấn đấu , hoàn tốt chức năng, thành 

nhiệm vụ của mình, hoàn thành tốt kế hoạch và chỉ tiêu cấp trên 

giao.  

Tôi xin chân thành cảm ơn bà con cử tri đã lắng nghe bài phát 

biểu của tôi, xin chân thành cảm ơn mặt trận xã tổ quốc, đảng 

ủy,UBND Xã phước nam, đã tạo điều kiện cho tôi được gặp gỡ 

và trình bày chương trình hành động của mình. Xin được gửi 

đến quý đại biểu, bà con cử tri lời chúc sức khỏe và lời chào trân 

trọng. 

Tôi xin chân thành cảm ơn.   

 


