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  Kính thưa: - Các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu 

    - Bà con cử tri  xã nhà 

 Lời đầu tiên cho tôi gởi đến các đồng chí lãnh đạo, các vị 

đại biểu, bà con cử tri. lời chúc sức và khỏe lời chào trân trọng 

nhất    Tôi xin trình bày chương trình hành động của mình 

      Tôi tên: TRẦN THỊ THU TRANG 

 Sinh ngày 29/8/1970 

 Hộ khẩu thường trú: Thương Diêm 2 - xã Phước Diêm 

 Chức vụ hiện nay: Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban  

MTTQ việt Nam huyện Thuận Nam 

 Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, 

                   thưa Bà con cử tri xã nhà 

Được sự đề cử của cơ quan, sự tín nhiệm của cử tri và hiệp 

thương của Ủy ban MTTQVN huyện,tiếp tục giới thiệu tôi ra 

tái ứng cử Đại biểu HĐND huyện,nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là 

niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn của 

bản thân tôi và gia đình.  mà bản thân sẽ nổ lực cố gắng hơn 

nữa. Trước hết tôi cám ơn cơ quan Ủy ban MTTQVN huyện bà 

con cử tri tín nhiệm giao phó cho tôi trọng trách này. 

 Thưa bà con cử tri 

 Nhiệm kỳ 2016-2021 bản thân là đại biểu HĐND 2 cấp,xã 

và huyện cùng với các đại biểu HĐND 2 cấp trúng cử trên địa 

bàn đã nỗ lực đề bạc những tâm tư nguyện vọng chính đáng 

của cử tri xã nhà đến cơ quan chức năng tỉnh huyện giải quyết 

như : đưa nước sinh hoạt về địa phương đến nay đã phủ khắp 

trên địa bàn 5 thôn của xã, Xây dựng cơ sở vật chất trường học 

, trụ sở làm việc của các thôn được xây mới khang trang nhiều 

tuyết đường trong thôn được bê tông hóa tạo điều kiện cho bà 

con đi lại và các em học sinh đến trường ; vệ sinh môi trường ( 

rác thải, nước thải, bò thả rong từng bước được khắc phục, đèn 

xanh, đèn đỏ tại ngã ba Cà Ná được lắp đặt góp phần giảm 



thiểu tai nạn giao thông đã hỗ trợ hơn 30 căn nhà cho đối tượng 

khó khăn về nhà ở, những khó khăn vướng mắc của bà con đi 

đánh bắt xa bờ được hỗ trợ theo quyết định 48 của Chính phủ   

cũng kịp thời giải quyết, tình hình an ninh nông thôn cơ bản  

được ổn định. Tuy nhiên, nguyên vọng của bà con còn 1 số vấn 

đề chưa được ngành chức năng giải quyết đó là nạo vét cửa 

biển cảng Cá Ná, Giải quyết việc làm cho lực lượng lao động  

của địa phương chưa được nhiều, Môi trường có cải thiện 

nhưng chưa bền vững, an ninh nông thôn có lúc, có nơi chưa 

được đảm bảo  

 Nếu được cô, chú cử tri xã nhà tín nhiệm ủng hộ bầu tôi 

làm Đại biểu HĐND  huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi sẽ cố 

gắng dùng hết khả năng trí tuệ của mình cùng với các vị đại 

biểu HĐND huyện trúng cử nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục đề xuất, 

kiến nghị cụ thể với các cơ quan cấp trên, ngành chức năng có 

thẩm quyền xem xét giải quyết những vấn đề mà cử tri địa 

phương quan tâm, bức xúc, nhiệm kỳ qua chưa giải quyết vấn 

đề sau: 

 - Thứ nhất: Đề xuất, kiến nghị với Đảng, HĐND các 

ngành liên quan, sớm nạo vét cửa biển cho tàu thuyền ra vào để 

trao đổi hải sản khai thác được, hỗ trợ những khoản vay ưu đãi 

cho ngư dân chuyển đổi ngành nghề phù hợp; tìm kiếm giải 

quyết việc làm cho lực lượng lao động tại địa phương. 

 - Thứ Hai: Kiến nghị đề xuất các ngành chức năng có 

thẩm quyền tiếp tục có giải pháp phù hợp, chăm lo, chính sách 

an sinh xã hội, chăm lo đời sống vất chất tinh thần kịp thời cho 

các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thực 

hiện đầy đủ chương trình mục tiêu về giảm nghèo bền vững. 

nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu cuộc sống cho bà con cử tri. 

 - Thứ ba: Kiến nghị đề xuất các ngành chức năng: và chỉ 

đạo các ngành liên quan thực hiện tốt hơn nữa công tác cải 

cách thủ tục hành chính theo mô hình " một cửa", "một cửa liên 

thông" đơn giản các quy trình thủ tục hành chính loại bỏ các 

thủ tục gây ắch tắt, chậm trễ phiền hà cho dân và doanh nghiệp. 



- Thứ tư: Kiến nghị đề xuất các ngành chức năng về các 

giải pháp phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội,... gây mất an 

ninh trật tự tại địa phương. là nữ giới nên tôi rất quan tâm và có 

ý thức bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em, 

đến việc thực hiện phòng chống bạo lực gia đình nhằm tạo điều 

kiện giúp đỡ phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em có môi trường và 

chất lượng cuộc sống tốt hơn. 

 Với vai trò nhiệm vụ hiện nay bằng hết khả năng, trách 

nhiệm và tâm huyết của mình. Bản thân sẽ cố gắng hết sức 

giám sát việc thực hiện những vấn đề mà tôi quan tâm vừa nêu 

trên nhằm để góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, 

xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng 

phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, nâng cao 

chất lượng cuộc sống của nhân dân xã nhà. 

 Kính thưa bà con cử tri! 

 Tôi tin tưởng rằng bà con cử tri sẽ lựa chọn đúng đắn 

người đại diện cho mình để đem những tâm tư nguyện vọng 

của mình đế với các ngành chức năng sớm giải quyết. 

 Cuối cùng dù ở cương vị nào, có trúng đại biểu HĐND 

hay không? Bản thân vẫn tiếp tục cống hiến làm tròn nhiệm vụ 

mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Tuy nhiên, được bà 

con cử tri tin tưởng ủng hộ chúng tôi trúng cử Đại biểu HĐND  

nhiệm kỳ này, với vai trò là một Đại biểu HĐND bằng hết khả 

năng và tâm huyết của mình tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn để thực 

hiện nhiệm vụ, tín nhiệm của cử tri trên tinh thần việc gì có lợi 

cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết 

sức tránh. 

 Xin cám ơn Ủy ban MTTQVN huyện, xã, các cơ quan 

liên quan đã tín nhiệm giới thiệu và tổ chức tạo điều kiện tốt để 

các ứng cử viên chúng tôi tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi với bà con 

cử tri. Xin cảm ơn và chúc sức khỏe sự và có mặt lắng nghe 

của bà con cử tri. Chúng tôi rất mong sẽ có nhiều dịp gặp lại bà 

con cử tri xã nhà trong thời gian sớm nhất. 

 Xin chân thành cảm ơn! 

  


