
 

 

CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU  

HĐND HUYỆN THUẬN NAM KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021- 2026 

 

  Kính thưa:   - Đồng chí Phạm Thị Bích Hà- Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh  

     - Đồng chí ….......................... ……………………………… . 

     - Đồng chí Đặng Trung Hòa- UVTV, Trưởng Ban Dân vận huyện 

ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện. 

     - Các vị ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, huyện; 

           - Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã 

cùng toàn thể quý vị đại biểu cử tri có mặt trong hội nghị cử tri hôm nay. 

 

  Hôm nay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với 

Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam tổ chức cho các ứng cử viên ứng cử đại biểu 

HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021- 2026, gặp gỡ tiếp xúc cử tri xã Phước 

Diêm để vận động bầu cử theo quy định của pháp luật. Lời đầu tiên cho phép tôi 

cùng với các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 07- xã Phước 

Diêm, xin được gửi tới các quý vị đại biểu, toàn thể các quý vị cử tri lời cảm ơn 

chân thành, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

 Thƣa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, thƣa toàn thể quý vị đại 

diện cử tri! 

 Vừa qua, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện cũng đã giới thiệu 
tóm tắt tiểu sử của tôi cũng như của các ứng cử viên. Tuy nhiên để các cử tri nắm 
rõ hơn và thuận lợi trong quá trình tìm hiểu lý lịch của ứng cử viên và bầu cử, tôi 
xin giới thiệu về bản thân: Tôi tên là: Hồ Văn Về, sinh ngày 12/3/1975, quê quán 
xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận; hiện đang công tác tại Huyện 
ủy Thuận Nam, với chức trách nhiệm vụ được giao là UVTV, Chủ Nhiệm UBKT 
huyện ủy, kiêm Chánh Thanh Tra huyện, đồng thời được Ban Thường vụ huyện ủy 
phân công phụ trách xã Phước Diêm. 

 Bản thân tôi luôn tâm niệm rằng đã là cán bộ, công chức thì Đảng và Nhà 

nước phân công đảm nhiệm công việc gì cũng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố 

gắng vượt qua mọi khó khăn thách thức, tận tâm, tận lực trong thực hiện tốt mọi 

nhiệm vụ được phân công, đáp lại lòng tin của tổ chức và nhân dân giao phó cho 

mình, nhằm phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. 

 Bản thân tôi được Huyện ủy Thuận Nam phân công, được cử tri nơi công tác 

và cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu, được UBMTTQVN huyện thống nhất lựa 

chọn, giới thiệu vào danh sách ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

khóa IV, nhiệm kỳ 2021- 2026 và được Ủy ban bầu cử huyện phân bổ về ứng cử 

tại đơn vị bầu cử số 07- xã Phước Diêm. Tôi xác định đây là niềm vinh dự, tự hào 

nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn của bản thân đối với Đảng bộ, chính 

quyền và nhân dân xã nhà. Tôi nhận thức rằng: Hội đồng nhân dân là cơ quan 

quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi 

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

nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên; Đại biểu HĐND là người 
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được cử tri bầu ra, không chỉ là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân 

dân địa phương nơi bầu ra mình, mà còn đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri 

huyện nhà; là cầu nối quan trọng, vững chắc và là con đường gần nhất từ Nhân dân 

đến với Đảng và Nhà nước.  

Nếu được các quý vị cử tri quan tâm tin tưởng, tín nhiệm bầu chọn tôi là đại 

biểu HĐND huyện, chính là tạo điều kiện cho tôi thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đang 

đảm nhiệm. Trong quá trình hoạt động thực hiện chức trách, nhiệm vụ, bản thân sẽ 

kết hợp nhuần nhuyễn giữa nhiệm vụ của người đại biểu HĐND huyện và nhiệm vụ 

công tác của ngành Kiểm Tra và Thanh tra, tiếp tục ra sức phấn đấu đem hết khả 

năng, trí tuệ, sức lực và dành thời gian, tâm huyết, tập trung thực hiện tốt một số vấn 

đề chủ yếu sau: 

 I. Với trách nhiệm là ngƣời đại biểu dân cử: Bản thân tôi tiếp tục quán 

triệt thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

 Một là: Tôi tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, dân tộc và sự 

nghiệp xây dựng CNXH vì mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công 

bằng, văn minh”. Không ngừng học tập nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt 

nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; ra sức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng 

“cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, để xứng đáng với niềm tin của cử tri và 

và nhân dân địa phương giao phó.  

Hai là: Là đại biểu HĐND huyện, tôi sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của người 

đại biểu như: tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND huyện, thảo luận và biểu 

quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND huyện; thường xuyên 

liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có 

trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực những ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng 

của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc 

cử tri theo quy định, ít nhất mỗi năm 01 lần báo cáo với cử tri về hoạt động của 

mình và của HĐND huyện; sau mỗi kỳ họp HĐND huyện có trách nhiệm báo cáo 

với cử tri về kết quả của kỳ họp, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri, phổ 

biến, tuyên truyền vận động cử tri và nhân dân thực hiện các Nghị quyết của 

HĐND huyện.  

 Ba là: Với khả năng và trách nhiệm cao nhất của mình, bản thân cùng với 

các vị đại biểu HĐND huyện luôn tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại 

biểu dân cử, để góp phần không ngừng nâng cao chất lượng các kỳ họp và hiệu 

lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện- xứng đáng với vị trí, vai trò là cơ quan 

quyền lực nhà nước ở địa phương.  

II. Với trách nhiệm là UVTV, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy, kiêm chánh 
thanh tra huyện, phụ trách địa bàn xã Phƣớc Diêm 

Về nhiệm vụ được giao, Tôi sẽ cố gắng lãnh, chỉ đạo và triển khai thực hiện 

tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác Thanh tra nhà nước 

thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, các tiêu cực, sách nhiễu 

gây phiền hà cho Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng 

trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên lắng nghe ý kiến của cán bộ và nhân dân 
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phản ánh về tình hình của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và chính quyền để có 

biện pháp thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý, chấn chỉnh những hành vi vi 

phạm để tạo được niềm tin với nhân dân về công tác đảng. 

Về nhiệm vụ phụ trách địa bàn, bản thân sẽ thường xuyên bám sát địa bàn để 

theo dõi, lắng nghe ý kiến của người dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây 

dựng chính quyền nhà nước (HĐND, UBND), cùng với tập thể Ban Chấp hành 

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã bàn bạc, thảo luận và đề ra các nhiệm 

vụ và giải pháp xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã 

hội xã, Chi bộ và BQL các thôn ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu 

cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Đồng thời luôn quan tâm tích cực tham dự các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ 

cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ xã để bàn bạc, thảo luận, quyết định các vấn đề 

về xây dựng và phát triển xã nhà; tích cực đề xuất kiến nghị với Huyện ủy, HĐND, 

UBND, UBMTTQN huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề 

bức xúc, nổi cộm, tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân địa 

phương, nhất là những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, 

đảm bảo quốc phòng- an ninh của địa phương, đặc biệt là việc thực hiện các nhiệm 

vụ, giải pháp giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế nhằm tăng thu nhập, nâng cao mức sống người dân; thực hiện chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã theo tiêu chuẩn nâng cao, 

kiểu mẫu và phấn đấu cuối nhiệm kỳ xã ta đạt đô thị loại V theo nghị quyết của 

Đảng bộ huyện nhiệm kỳ III đã đề ra; bên cạnh đó phấn đấu thực hiện tốt vai trò 

giám sát của người đại biểu HĐND đối với các cơ quan nhà nước trong thực thi 

nhiệm vụ.  

Kính thƣa Quý cử tri ! 

Bản thân nhận thức rõ việc được giới thiệu ứng cử HĐND huện vừa là vinh dự, 

vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. Do đó, dù được cử tri tín nhiệm hay chưa 

được tín nhiệm, bản thân luôn coi đó là nguồn động viên để tiếp tục hoàn thành 

chức trách nhiệm vụ được giao. Tôi mong muốn được sự ủng hộ, tín nhiệm của cử 

tri, giúp tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, góp phần vào sự phát triển 

kinh tế - xã hội huyện và của địa phương chúng ta. 

 

Một lần nữa, xin được gởi đến các đ/c lãnh đạo địa phương và quý cử tri lời 

chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công! 

Xin chân thành cảm ơn! 

 

 


