
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  

CỦA ỨNG CỬ VIÊN HĐND HUYỆN, NHIỆM KỲ 2021-2026 

 

  Kính thưa:  

- Lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận TQVN huyện Thuận Nam; 

- Lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận TQVN xã Phước Nam; 

- Quý vị đại biểu, cùng toàn thể quý cử tri xã Phước Nam. 

 Tôi tên: Lê Thị Vân ; Sinh ngày: 25/6/1987 

Đơn vị công tác: Văn phòng cấp ủy và Chính quyền huyện Thuận Nam.  

 Chức vụ hiện nay: Chuyên viên.  

 Trình độ Văn hóa: 12/12. 

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật. 

Quê quán: Phong Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. 

Nơi ở hiện nay: Mông Đức, Phước Hữu, Ninh Phước, Ninh Thuận. 

Được sự hiệp thương giới thiệu của UBMTTQVN huyện, sự tín nhiệm của 

cử tri nơi công tác và nơi cư trú đã giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND 

huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách 

nhiệm rất lớn đối với bản thân tôi. Vì tôi nhận thức được rằng HĐND là cơ quan 

quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm 

chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân 

dân và cơ quan Nhà nước cấp trên. 

Hôm nay, được Ủy ban Mặt trận TQVN huyện tổ chức buổi gặp mặt giữa 

ứng cử viên HĐND huyện với quý cử tri nơi ứng cử xã Phước Nam, là cơ hội để 

cho tôi được bày tỏ tình cảm, quyết tâm và dự kiến về chương trình hành động của 

bản thân.  

Kính thưa Quý cấp lãnh đạo!  

Kính thưa quý cử tri! 

Được biết xã Phước Nam là xã thuần nông của huyện Thuận Nam. Bà con 

nhân dân nới đây rất thương yêu đùm bọc, giúp đỡ nhau, nhất là trong đợt dịch 

bệnh Covid-19 vừa qua, tại thời điểm này bản thân tôi là Phóng viên công tác tại 

Trung tâm văn hóa Thể  thao và Truyền thanh huyện. Khi Xã Phước Nam có 02 

bệnh nhân mắc Covid-19 và được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện tổ 

chức cách ly y tế thôn Văn Lâm 3, 28 ngày. Trong 28 ngày cách ly y tế, tôi thường 

xuyên có mặt tại địa bàn xã, quay tin, đưa hình và phản ánh kịp thời những tâm tư 

nguyện vọng của bà con trong vùng dịch. Hơn hết được  sự quan tâm của toàn hệ 

thống chính trị từ  huyện tới  xã, và sự đồng lòng, đoàn kết giúp nhau vượt qua khó 

khăn của bà con trên địa bàn, những mặt hàng rau, củ, quả, cá tươi sống, những 



nhu yếu phẩm cần thiết  đã được vận chuyển kịp thời vào cho bà con nhân dân 

vùng cách ly, nhằm hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn, góp phần cùng với các cấp 

chính quyền chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid 19. 

Kính thưa Quý cấp lãnh đạo!  

Kính thưa quý cử tri! 

Hiện nay bản thân là chuyên viên Văn phòng, cấp ủy và Chính quyền huyện, 

với nhiệm vụ chính là Chuyên viên trực tiếp tiếp công dân tại trụ Sở tiếp Công dân 

UBND huyện Thuận Nam, tiếp nhận đơn thư kiến nghị của bà con nhân dân trên 

địa bàn huyện. Nếu được quý cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND huyện 

lần này, bản thân tôi sẽ cố gắng đem hết khả năng, trí tuệ, sức trẻ của mình để thực 

hiện và giải quyết tốt các vấn đề sau:  

Thứ nhất, tôi sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đại 

diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Quan tâm lắng nghe và phản ánh trung 

thực, đầy đủ các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến HĐND, UBND và các 

cơ quan liên quan để giải quyết kịp thời, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử 

tri. 

Thứ hai, Với thuận lợi của bản thân trước đây là Phóng viên, hiện nay với 

vai trò là cán bộ tiếp dân, nên bản thân thường luôn sâu sát với người dân, hiểu rõ 

hoàn cảnh của người nông dân của vùng sản xuất nông nghiệp, tôi sẽ cố gắng tham 

mưu, đề xuất xử lý đơn thư cho bà con theo đúng quy định, cũng như hỗ trợ, giúp 

đỡ bà con một số vấn đề liên quan tới Luật đất đai và một số quy định khác trong 

phạm vi hiểu biết của bản thân và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.  

Một lần nữa, tôi xin cảm ơn quý đại biểu và bà con cử tri đã chú ý lắng nghe 

phần trình bày của tôi; xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền 

địa phương, quý vị đại biểu, cùng toàn thể bà con cử tri…dồi dào sức khỏe, hạnh 

phúc, thành đạt trong công việc và cuộc sống.  

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

 

 

 


