
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
---------------------------------- 

CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

(Của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XV 

Nhiệm kỳ 2021-2026) 

-------------------------- 

           Kính thƣa :  

                                  Quý vị đại biểu 

                                  Thưa tất cả quý cô, chú, anh chị cử tri 

  

          Tôi tên là: BÁ THỦY HUYỀN TRÂM 

Sinh ngày: 03/03/1978 

Quê quán: Ninh Phước, Ninh Thuận 

Thường trú: Tân Bổn, Phước Ninh , Thuận Nam, Ninh Thuận 

Chức vụ hiện nay:  là giáo viên Tiếng Anh trường THCS Võ Văn Kiệt ,xã Phước ninh, huyện 

Thuận nam, tỉnh Ninh thuận 

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  khoá 15, 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 

được UBMTTQ phân bổ giới thiệu tôi mạnh dạn ra ứng cử đại biểu HĐND huyện Thuận Nam, 

khoá XV  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, tôi sẽ đem hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu 

được nhân dân giao phó.Trong thời gian tới bản thân chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trọng 

tâm như sau: 

+Đối với bản thân và công việc: 



Bản thân tôi luôn xác định trách nhiệm của mình, là giáo viên và là ứng cử viên của HĐND 

huyện ,tôi phải luôn nhiệt tình trong công việc, tác phong gương mẫu và có tinh thần đoàn kết, có 

ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến đóng góp của phụ huynh và của cử tri 

để hoàn thiện về mọi mặt, có thái độ hòa đồng và tiếp thu để vận dụng kiến thức chuyên môn  và 

kinh nghiệm dạy học của mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Cũng như các cử tri  và bản thân luôn mong muốn có một cuộc sống ấm no đầy  đủ tiện nghi và 

đặc biệt muốn con em của chúng ta  có một tương lai tốt và điều tôi quan tâm là: 

+ Giáo dục đạo đức học sinh trong trƣờng học 

 Hiện nay, trong nhà trường phổ thông nói chung và trường THCS nói riêng, số học sinh vi phạm 

đạo đức có chiều hướng gia tăng, tình trạng học sinh kết thành băng nhóm bạo hành trong trường 

học đáng được quan tâm .Đa số bộ phận học sinh tốt vẫn còn những học sinh chưa tốt, vi phạm 

hành vi đạo đức học sinh. Đó là vô lễ với thầy cô giáo, không nghe lời cha mẹ, gây gổ đánh 

nhau, hút thuốc, .... thực hiện an toàn giao thông không nghiêm túc, yêu đương , dẫn đến học 

yếu, bỏ học… 

 Để góp phần vào công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trong giai đoạn hiện nay, tôi nhận thấy 

việc nắm rõ thực trạng và đề ra biện pháp về công tác giáo giáo dục đạo đức cho học sinh các 

cấp học là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của người làm công tác giáo dục. 

Chúng ta cần kết hợp  ba môi trƣờng gia đình ,nhà trƣờng và xã hội 

 Cần  xây dựng môi trường giáo dục:giúp học sinh phấn đấu rèn luyện toàn diện, chuẩn 

mực về đạo đức, tránh xa tệ nạn xã hội. Ban giám hiệu chú trọng xây dựng môi trường 

giáo dục:-Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ đảng trường học: 

 -Tăng cường hiệu lực quản lý của BGH trong công tác giáo dục đạo đức học sinh: . 

 -Nâng cao vai trò của đội ngũ giáo viên nói chung, giáo viên chủ nhiệm nói riêng trong 

việc giáo dục đạo đức học sinh: 

 Lãnh đạo nhà trường bàn bạc, thống nhất, có bản cam kết với Hội cha mẹ học sinh. Bản 

cam kết nêu cụ thể trách nhiệm của nhà trường, của hội cha mẹ học sinh đối với việc giáo 

dục học sinh. 

 Trong quá trình làm việc, nhà trường, giáo viên chủ nhiệm thông tin kịp thời tình hình học 

sinh cho phụ huynh biết để có phương án phối hợp giáo dục. 



 Đối với chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương, Hiệu trưởng  tranh thủ các diễn 

đàn để phát biểu ý kiến nhằm tranh thủ sự đồng tình từ phía lãnh đạo địa phương về 

phương án phối hợp giáo dục một cách có trách nhiệm, chặt chẽ, hiệu quả. 

+ Xây dựng môi trƣờng học tập thân thiện, lành mạnh cho học sinh :các trƣờng học sẽ xây 

dựng môi trƣờng học tập đủ điều kiện đảm bảo an toàn về cơ sở vật 

 

 Trong đó, học sinh được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể 

dục, thể thao phù hợp với độ tuổi của các em  Đặc biệt, học sinh được trang bị kiến thức, 

kỹ năng về phòng, chống bạo lực học đường, cơ sở giáo dục không bị ảnh hưởng xấu của 

các loại hình kinh doanh, dịch vụ xung quanh…,giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học 

sinh thông qua các môn học chính khóa, các giờ ngoại khóa, các giờ sinh hoạt xây dụng 

nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, góp phần đảm bảo một môi trường học đường thân 

thiện, an toàn, lành mạnh cho học sinh.  đầu tư xây dựng phòng học kiên cố,xây dựng 

phòng thư viện  phòng đa năng với đầy đủ dụng cụ thiết bị khu vườn   xây dựng các 

phòng học bộ môn, được sử dụng một cách hiệu quả cho học sinh từ đó hình thành thói 

quen  các em thể hiện sở thích đam mê của mình . 

 

 Xây dựng trường xanh, sạch, đẹp có tường rào, cổng trường, sân chơi bãi tập, áp phích 

tuyên truyền, ghế đá, khu vực vệ sinh, có cây sanh có bóng mát,đáp ứng nhu cầu học tập, 

vui chơi của học sinh; học sinh có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động, mạnh dạn, tự tin 

bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình; môi trường học tập thân thiện, tạo được niềm tin với 

phụ huynh… kết hợp với địa phương làm tốt công tác vệ sinh môi trường tạo không khí 

trong lành cho học sinh. 

 

 Nhà trường luôn tạo ra khoảng không gian bình yên cho học sinh là nơi giao tiếp văn 

minh, tình nhân ái, lòng yêu thương con người ..với môi trường xanh sạch  an toàn và 

thực hiện Phương pháp ngoài trời sẽ giúp các em chủ động tiếp thu kiến thức biết yêu quý 

trường học  có một tâm hồn yêu thương mọi người hơn có  kỹ năng sống ,biết tư duy đúng 

và hành động đúng có bản lĩnh làm chủ bản thân và tương lai của mình. 

 



 Ngành giáo dục nên quan tâm xây dựng ngôi trường đầy đủ cơ sở vật chất đáp úng đầy đủ 

các tiêu chí của một trường học hiện đại để trở thành mô hình mẫu cho các trường trên địa 

bàn tỉnh tham quan, học tập kinh nghiệm.đó là những điều mà tôi nghĩ rằng quý cô chú 

anh chị cử tri đều mong muốn. 

 

 Cuối lời tôi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị cùng quý bà con đã bỏ chút thời 

gian đến đây để lắng nghe .Chúc cô chú, anh, chị cử tri sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt 

 Xin chân thảnh cảm ơn. 

   

 

                                                                                 Thuận Nam, Ngày 10/5/2021 

                                                                           Ngƣời phát biểu 

 

 

 

 

                                                                              Bá Thủy Huyền Trâm 


