
 

 

CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

ỨNG CỬ ĐB HĐND HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021- 2026 

 

  

Họ và tên: Trƣơng Xuân Vỹ 

Ngày, tháng, năm sinh:  08/01/1972 

Chỗ ở hiện nay: Đường Võ Giới Sơn, khu phố 4, phường Mỹ Hải, 

thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Thạc sỹ Quản lý kinh tế 

Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

Đơn vị công tác: UBND huyện Thuận Nam, 

 

Được sự tín nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cơ quan và 

cử tri nơi cư trú giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND huyện Thuận Nam, 

nhiệm kỳ 2021-2026; và được Ủy ban bầu cử của huyện phân bổ về đơn vị 

Bầu cử số 2, xã Phước Hà. 

Trước hết, tôi lấy làm vinh dự! cảm ơn vì sự tín nhiệm của quý cấp! 

cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các ban, ngành, 

đoàn thể xã Phước Hà đã tổ chức cho tôi và các ứng cử viên có buổi tiếp xúc 

với bà con cử tri, để báo cáo về Chương trình hành động của mình. 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị của Đại hội 

Đảng bộ huyện lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025, xác định mục tiêu xây dựng 

huyện Thuận Nam phát triển trở thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 

tỉnh , trọng tâm là phát triển công nghiệp, năng lượng tái tạo, điện khí LNG 

gắn với khai thác lợi thế cảng biển Cà Ná và khu công nghiệp Cà Ná; đô thị 

du du lịch ven biển,...  

Những năm qua, trong bối cảnh có nhiều  thuận lợi, cũng như khó 

khăn, thách thức đan xen nhau. Song dưới sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của 

Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, nhất là sự nổ lực phấn đấu vươn lên của cấp ủy, chính 

quyền từ huyện đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân trong huyện, Thuận Nam 

đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực; hệ thống chính trị 

được củng cố và kiện toàn sau hơn 11 năm thành lập huyện. Kết quả thực 

huện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong những năm qua đã có những 

chuyển biến tích cực, năm 2020 có 13/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, một 

số chỉ tiêu lĩnh vực kinh tế vượt xa so với kế hoạch như: Thu ngân sách; tổng 
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vốn đầu tư toàn xã hội; giá trị sản xuất các ngành công nghiệp-xây dựng 

tăng cao, đã góp phần tích cực nâng cao đời sống, thu nhập của người dân; 

Tuy nhiên, nền kinh tế tuy có tăng trưởng, nhưng chất lượng, hiệu quả 

và sức cạnh tranh còn thấp, sản xuất nông nghiệp còn khó khăn, thường bị 

thiên tai, hạn hán đe dọa, nhất là trong hai năm qua tình hình hạn hán kéo 

dài, dịch bệnh covid -19 đã ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân 

địa phương. 

Riêng Phước Hà: là xã miền núi, có đông đồng bào dân tộc thiểu số 

sinh sống, là xã đặc biệt khó khăn của huyện, tỷ lệ hộ nghèo còn cao 

(41,91%). Vì vậy thời gian qua được Trung ương, Tỉnh, Huyện quan tâm, tập 

trung triển khai các chương trình, đề án, chính sách: Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; Đề án phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; và huyện cũng 

có chủ trương phát triển vùng đầu nguồn hồ Tân Giang, nhất là triển khai mô 

hình sản xuất khu Anh Dũng, thu hút đầu tư các dự án năng lượng, nông 

nghiệp... Vì vậy, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã cũng có bước phát 

triển khởi sắc:  thuỷ lợi, giao thông, giáo dục, y tế cơ bản đã được đầu tư, đời 

sống vật chất tính thần của bà con từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, khó 

khăn lớn nhất hiện nay đối với Phước Hà là làm sao nâng cao được thu nhập 

cho người dân, giảm tỷ lê hộ nghèo một cách nhanh và bền vững, hướng đến 

mục tiêu trở thành xã nông thôn mới. 

Định hướng sắp tới Trung ương và tỉnh, huyện sẽ có nhiều chương 

trình dự án lớn, trọng điểm triển khai tại địa bàn xã Phước Hà như:  Đường 

cao tốc Bắc- Nam,  Đường nối cao tốc Bắc Nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển 

Cà Ná; đường  Quốc Lộ 1A đi Phước Hà, Hệ thống chuyển nước Tân Giang- 

Sông Biêu; chương trình mục tiêu Quốc gia vùng đồng bào dân tộc miền núi, 

chương trình mục tiêu quốc gia gảm nghèo, nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025... cùng với quyết tâm chính trị của tỉnh và huyện là xây dựng Thuận 

Nam trở thành huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trong đó sẽ tập 

trung các nguồn lực ưu tiên hỗ trợ xã Phước Hà từng bước đạt chuẩn xã nông 

thôn mới, sẽ mang lại nhiều cơ hội mới cho phát triển xã Phước Hà trong 

thời gian đến. 

Tôi được phân công về huyện Thuận Nam từ tháng 9 năm 2020, với 

cương vị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, là người đứng đầu cơ quan quản 

lý Nhà nước tại địa phương, trước những khó khăn, thuận lợi của một huyện 

mới của tỉnh, tôi luôn trăn trở, suy nghỉ tìm kiếm những giải pháp hiệu quả, 

phù hợp trong chỉ đạo, điều hành để đạt được kết quả tốt nhất, sớm thực hiện 

được mục tiêu xây dựng Thuận Nam trở thành vùng kinh tế phía Nam tỉnh, 

bước đầu đạt được một số kết quả. 
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Tuy vậy, chặn đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn thách thức, 

nhất là với những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình kinh tế, chính 

trị thế giới, những khó khăn chung của nền kinh tế trong nước, cũng như tác 

động bất lợi của biến đổi khí hậu, thiên tai hạn hán, dịch bệnh Covid-19 tác 

động nhiều mặt đến sự phát triển của địa phương trong đó có có xã Phước 

Hà; đặc biệt, là kỳ vọng của lĩnh đạo tỉnh trong phát triển vùng kinh tế trọng 

điểm phía Nam tỉnh, với việc đẩy nhanh triển khai các dự án lớn trên địa bàn 

huyện, đang tạo ra những cơ hội, cũng như thách thức mới trong quá trình 

thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai 

đoạn tới. 

Hôm nay được Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện phối hợp với cấp uỷ, 

chính quyền, Mặt trận xã Phước Hà tổ chức buổi gặp mặt giữa ứng cử viên 

với bà con cử tri nơi ứng cử, để bày tỏ tình cảm, quyết tâm và chương trình 

hành động của bản thân nếu được trúng cử. Tôi nghĩ rằng, trình bày chương 

trình hành động hôm nay là một lời hứa với nhân dân về tâm huyết của bản 

thân nhằm thực hiện tốt trách nhiệm của mình theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao trong thời gian tới. 

Với phương châm hành động “Đoàn kết – Sáng tạo – Kỷ cương – 

Phát triển - Tăng tốc – Hiệu quả”, nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu vào 

HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, Tôi xin hứa sẽ quyết tâm cùng với tập 

thể Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ 

sau đây:  

Một là, Bám sát chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội mà Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ huyện lần thứ III đã đề ra trong nhiệm 2020- 2025 để triển khai 

thực hiện đạt kết quả cao nhất. Trước mắt, tập trung chỉ đạo triển khai quyết 

liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để đạt kết quả cao nhất “Mục tiêu kép ” 

vừa tích cực phòng chống dịch covid-19, vừa bảo đảm mục tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội, thực hiện đạt kết quả cao nhất các  mục tiêu, chỉ tiêu mà HĐND 

huyện giao năm 2021 và các năm tiếp theo. 

Hai là, Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 

115/NQ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ và chủ trương phát triển khu 

kinh tế phía Nam của tỉnh; xác định đây là cơ sở, là nguồn lực, là nhân tố 

quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện nói chung và các xã trên địa bàn 

huyện nói riêng, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án 

trên địa bàn, nhất là các dự án trọng điểm về năng lượng, công nghiệp, du lịch 

như Dự án Cảng Biển Cà Ná; Trung tâm điện khí LNG Cà Ná, Khu công 

nghiệp Cà Ná, Khu du lịch Mũi Dinh Ecopark, các dự án năng lượng tái tạo, ... 

Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, 
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tạo hình ảnh, môi trường đầu tư tốt để đẩy mạnh kêu gọi đầu tư trên địa bàn 

huyện. 

Ba là, Tập trung: (2) Hoàn thành quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-

2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; đẩy mạnh quy hoạch mới, 

quy hoạch chỉnh trang các khu dân cư nhằm giải quyết nhu cầu đất ở cho Nhân 

dân. (3) Thực hiện chặt chẽ công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, 

trật tự xây dựng, tài nguyên khoáng sản. (4) Đẩy mạnh cải thiện môi trường 

đầu tư, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin,  nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. Chú trọng phát triển y tế, 

giáo dục, văn hóa, cải thiện đời sống Nhân dân. (5) Phấn đấu sớm triển khai, 

hoàn thành các dự án trọng điểm của huyện đã được cấp có thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương, nhất là hệ thống giao thông kết nối để tạo động lực phát 

triển huyện Thuận Nam trong thời gian đến. 

Đối với Phước Hà: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ 

trương, chính sách, đề án của Trung ương, Tỉnh, Huyện; tranh thủ tối đa các 

nguồn lực để phát triển xã Phước Hà nhất là về cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội, 

phát triển các mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập cho Bà con, sớm đạt được 

mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới.  

Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân 

địa phương. Nếu được bà con cử tri tín nhiệm, ủng hộ bầu vào HĐND 

huyện, với trách nhiệm là một đại biểu HĐND và trên cương vị công tác của 

mình. Tôi  sẽ có điều kiện tham gia tích cực và hiệu quả hơn vào việc đề xuất 

và quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để  huy động các 

nguồn lực, đề xuất các giải pháp phát huy tiềm năng, xây dựng và phát triển 

kinh tế- xã hội huyện nhà, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh 

thần của nhân dân, trong đó có xã Phước Hà.  

Trên cương vị công tác của mình và vai trò đại biểu HĐND, nếu trúng 

cử. Tôi sẽ có điều kiện gần gũi, sâu sát cơ sở, nắm bắt sâu kỹ tình hình và 

nhu cầu thực tiễn của địa phương, cùng HĐND huyện, các cấp, các ngành 

bàn bạc giải quyết các vấn đề bức xúc về sản xuất và đời sống mà cử tri quan 

tâm. 

  Trên đây, là chương trình hành động của bản thân, rất mong nhận được 

sự ủng hộ và đóng góp ý kiến xây dựng của bà con cử tri. Nếu được tín 

nhiệm, Tôi sẽ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu 

Hội đồng nhân dân huyện, để không phụ lòng tín nhiệm của bà con cử tri.  
 


