CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VẬN ĐỘNG CỬ TRI
Kính thưa - Bà con, cử tri xã Quế Lưu, xã Phước Gia,Hiệp Đức;
- Cấp ủy, chính quyền, MT, Đoàn thể, các Quý vị tham dự
HN.
Tôi tên là: Bùi Hồng Tình; Sinh năm: 1974
Quê quán: xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Hiện đang ở: KP Mỹ Thạch Trung, phường Hòa Thuận, Tam Kỳ,
Quảng Nam
Chức vụ: UVBTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an
huyện Hiệp Đức.
Tôi tham gia lực lượng Công an từ năm 1992, đến nay đã trải qua
gần 30 năm công tác với nhiều vị trí khác nhau trong lực lượng Công an,
từ cán bộ trinh sát An ninh, đến năm 2012 được bổ nhiệm Phó Trưởng
Phòng, năm 2017 được bổ nhiệm Trưởng Phòng An ninh điều tra Công an
tỉnh. Từ tháng 7/2019 đến nay là Trưởng Công an huyện Hiệp Đức.
Từ khi giữ cương vị lãnh đạo Công an huyện, tôi đã cùng tập thể
Ban Thường vụ, Ban chỉ huy Công an huyện tham mưu Huyện ủy, UBND
huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật
tự; chỉ đạo các bộ phận thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xây
dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, góp phần tạo chuyển biến
toàn diện trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển
kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện nhà.
Được Huyện ủy, UBMTTQ Việt Nam huyện, cử tri nơi công tác và
nơi cư trú giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VIII,
nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi nhận thức sâu sắc rằng, là đại biểu HĐND
trước hết phải là người trung thành với Tổ quốc Việt Nam, với lợi ích
quốc gia, dân tộc và của nhân dân, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới
đất nước và tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển, xứng
danh với mảnh đất Hiệp Đức anh hùng. Bản thân tôi có phẩm chất đạo đức
tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực chống mọi biểu hiện quan
liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các hành vi vi phạm
pháp luật khác, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của
tổ chức và Nhân dân. Tôi có đủ điều kiện tham gia HĐND huyện, tôi có
mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của
nhân dân.

Kính thưa bà con!
Trong thời gian qua qua, với nhiệm vụ được phân công, tôi đã cùng
với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ, đảng viên, nhân dân
không ngừng phấn đấu, tập trung mọi nỗ lực xây dựng và phát triển huyện
nhà, bộ mặt của huyện được khởi sắc và khang trang hơn, kinh tế tăng
trưởng khá, đời sống của Nhân dân từng bước được cải thiện, an sinh xã
hội được bảo đảm, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Tuy nhiên,
huyện Hiệp Đức nói chung, địa bàn các xã Quế Lưu, Phước Gia nói riêng
trong thời gian đến vẫn còn nhiều khó khăn đang đặt ra trong quá trình
phát triển như: Vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp, vấn đề giải
quyết việc làm cho người dân, việc đầu tư hạ tầng, đường giao thông nông
thôn, mạng lưới y tế để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội vùng cao, vùng
khó khăn, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với
biến đổi khí hậu…v.v..
Xuất phát từ nhận thức trên, liên hệ với chức trách nhiệm vụ của cá
nhân, nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND huyện
nhiệm kỳ 2021 - 2026, bản thân tôi sẽ phấn đấu thực hiện bằng được
những nội dung sau đây:
Thứ nhất, Đối với bản thân, tôi sẽ luôn luôn tu dưỡng, rèn luyện đạo
đức cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, học tập, làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ vững lập trường tư tưởng,
quan điểm, bản lĩnh chính trị của người cán bộ, đảng viên. Gương mẫu,
tích cực nghiên cứu học tập để có đủ trình độ năng lực thực hiện nhiệm vụ
của người đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; có tâm và trách nhiệm trước
cử tri, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, xứng đáng với niềm
tin yêu của cử tri. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội
phạm, nhất là tội phạm ma túy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo
đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế,
văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện.
Trước mắt, xây dựng lực lượng Công an xã cách mạng, chính quy
bám cơ sở, kịp thời phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn của xã hội ngay từ
khu dân cư, không để phức tạp tình hình để bà con yên tâm lao động, sản
xuất, mọi hoạt động ở cơ sở đều được diễn ra bình thường. Hiện nay, tập
trung toàn lực lượng CA huyện vừa đảm bảo ANTT vừa tham gia phòng
chống dịch Covid-19 hiệu quả trên địa bàn.
Thứ hai, Tập trung tham mưu, kiến nghị các giải pháp giải quyết
việc làm cho lao động thanh niên, lao động nông nhàn; quan tâm đến giáo
dục đào tạo, đến chất lượng nguồn nhân lực; quan tâm đến kêu gọi đầu tư
các Dự án vào địa phương để phát huy hết tiềm năng, lợi thế của mình.

Tiếp tục đôn đốc các cơ quan hoàn chỉnh phương án ứng phó với thiên tai,
dịch bệnh... Tập trung quy hoạch mạng lưới cơ sở hạ tầng, giao thông.
Phấn đấu Quế Lưu về đích nông thôn mới vào năm 2024 và Phước Gia đạt
từ 14 tiêu chí trở trên.
Thứ ba, Được bầu làm đại biểu HĐND huyện, tôi sẽ thực hiện đầy
đủ chức trách của người đại biểu nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân;
thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, đặc biệt là cử tri nơi ứng cử để
nắm bắt phản ảnh, tâm tư, tình cảm của nhân dân. Tham gia các hoạt động
của Hội đồng nhân dân; tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, các chương trình phát triển kinh tế, văn
hoá, xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia của huyện Hiệp Đức. Thu thập, ghi
nhận đầy đủ, chính xác kịp thời các thông tin, ý kiến, nguyện vọng do cử
tri và nhân dân phản ánh qua các kỳ tiếp xúc, cuộc gặp gỡ, trao đổi, qua
thư từ… để phản ánh, báo cáo trung thực, kịp thời những thông tin, kiến
nghị đó lên các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Thứ 4, Sau các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, tôi sẽ báo cáo kịp
thời, đầy đủ nội dung của kỳ họp để cử tri và nhân dân nắm, kiểm tra, theo
dõi, giám sát; khi được các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế xã hội
thông báo kết quả trả lời ý kiến thắc mắc của cử tri, bản thân sẽ thông báo
kịp thời, chính xác để cử tri biết, phối hợp theo dõi đôn đốc các cơ quan tổ
chức liên quan nhanh chóng giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của cử tri;
đồng thời sẽ chỉ đạo giải quyết tốt các kiến nghị, thắc mắc của cử tri liên
quan tới việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự của
ngành Công an.
Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, được trở thành đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp là trở thành người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và
quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương
và cơ quan Nhà nước cấp trên. Được mang tiếng nói của mình, đại diện
cho nhân dân xây dựng bộ máy chính quyền, thực hiện nhiệm vụ phát
triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự của huyện Hiệp
Đức ngày càng vững mạnh. Đồng thời cũng là cơ hội được lắng nghe
nhiều hơn sự góp ý của nhân dân về lĩnh vực công tác của bản thân, để tôi
thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an giao
cho.
Tôi rất mong muốn được lắng nghe lời phát biểu, nhận xét, đóng
góp, chia sẻ của toàn thể cử tri và đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền,
các cơ quan, đoàn thể đối với lực lượng Công an huyện nhà, cũng như cá
nhân tôi; để chúng tôi tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ, trọng trách được

giao. Đồng thời mong muốn cử tri ủng hộ và bầu cho cá nhân tôi để trở
thành đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ tới.
Cuối cùng, tôi xin cảm ơn cử tri đã lắng nghe tôi trình bày dự kiến
chương trình hành động của cá nhân; cảm ơn UBMTTQVN huyện đã tổ
chức cuộc tiếp xúc này.
Chúc cho buổi tiếp xúc cử tri ngày hôm nay thành công tốt đẹp./.
NGƯỜI TRÌNH BÀY

