CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN HIỆP ĐỨC KHÓA VIII
NHIỆM KỲ 2021-2026
- Tôi tên là: Bùi Quốc Tin
- Sinh ngày 12 tháng 05 năm 1996
- Quê quán: Bình Đào - Thăng Bình - Quảng Nam.
- Nơi ở hiện nay: Thị trấn Tân Bình - Hiệp Đức - Quảng Nam.
- Trình độ học vấn: Đại học phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Hiện đang công tác tại: Công An huyện Hiệp Đức; giữ chức vụ: Cán bộ
Đội Cảnh Sát QLHC về TTXH Công an huyện Hiệp Đức.
Bản thân tôi rất phấn khởi và vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú
đề cử tham gia ứng cử và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hiệp
thương giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII.
Là cán bộ tôi ý thức được rằng: Vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của
HĐND, đại biểu HĐND là rất quan trọng, 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 địa phương
và cơ quan nhà nước cấp trên. Quyết định các vấn đề của địa phương do Luật
định; giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và thực hiện
Nghị quyết HĐND các cấp.
Nếu được bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu
Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, với tư cách vừa là
Cán bộ Đội Cảnh Sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, vừa là một đại biểu
dân cử sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của
mình, nhất là đề xuất, kiến nghị những vấn đề, những lĩnh vực mà bà con cử tri
quan tâm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, bản thân tôi thấy
cần:
+ Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận
và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, vừa làm tốt nhiệm vụ
chuyên môn, vừa dành thời gian để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại
biểu dân cử.
+ Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú
và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo

quy định; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử
tri và nhân dân; đóng góp ý kiến vào các quyết định, Nghị quyết của HĐND phù
hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Trên cơ sở thu thập những vấn đề bức xúc hiện nay của cử tri liên
quan đến lĩnh vực công tác của mình nhƣ:
- Dịch bệnh Covid-19 ngày càng tiếp tục diễn biến phức tạp .
- Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện vẫn còn diễn biến phức tạp
trong đó có các vấn đề nổi lên hiện nay như tình hình ma túy, mại dâm, cờ bạc,
tình hình trộm cắp vặt, tình hình học sinh gây mất an ninh trật tự tại các điểm
đăng ký trọ, cho thuê trọ.
- Tình trạng sạc lở đất khi đến mùa mưa bão đối với bà con nhân dân xã
Phước gia ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của bà con
nhân dân.
- Mặc dù công tác phòng tránh bão, lụt, triển khai xây dựng bản đồ ngập
lụt, phương án ứng phó xả lũ Sông Tranh 4 thực hiện tốt. Tuy nhiên vẫn tiềm ẩn
những nguy cơ mất an toàn. Đặc biệt là bà con nhân dân ở thôn Hạ Sơn xã phước
gia vào mùa mưa bão.
- Tình trạng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của một số người
dân để săn bắn thú rừng và tội phạm vẫn còn, gây lo lắng và bất an trong bà con
nhân dân và mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.
- Tình trạng đốt rừng sau thu hoạch gây cháy rừng vào mùa khô vẫn còn
xảy ra gây thiệt hại lớn cho nhân dân.
Dựa trên những bức xúc của cử tri nêu trên thì bản thân tôi có một số
giải pháp mà khả năng mình có thể tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc
của cử tri nhƣ sau:
- Tiếp tục vận động, tuyên truyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
còn tồn đọng ngoài xã hội trên địa bàn huyện. Bắt và xử lý nghiêm theo quy định
của pháp luật đối với các đối tượng còn tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí vật
liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm mục đích săn bắt thú rừng, sử dụng vũ khí vật
liệu nổ và công cụ hỗ trợ để phạm tội gây bất an cho nhân dân.
- Tham gia chốt chặn tại các chốt dịch Covid-19 để ngăn ngừa, kiểm soát
lây lan của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.
- Tham mưu, tham gia tuyên truyền tập huấn cho bà con nhân dân về các
kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
- Tham gia tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường địa bàn huyện để giữ
vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện.
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Nếu nhƣ đƣợc cử tri tin tƣởng và bỏ phiếu tín nhiệm trúng cử đại
biểu hội đồng nhân dân huyện Hiệp Đức khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 thì
tôi xin hứa :
- Luôn nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học hỏi để hoàn thiện
mình và phải nghiêm túc thực hiện tốt phong cách công tác của người chiến sĩ
công
an
“Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
- Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý
kiến vào các quyết định của HĐND huyện.
- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm quyền hạn của người đại biểu hội đồng
nhân dân theo quy định của pháp luật.
- Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú
và đơn vị bầu cử để phản ánh trung thực, kịp thời các nguyện vọng của cử tri,
cũng như đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyết các tâm tư nguyện vọng
và các lợi ích hợp pháp của nhân dân.
Một lần nữa xin cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện,
UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quế Lưu, Phước Gia đã tổ chức Hội nghị
để tôi có dịp gặp gỡ, tiếp xúc, bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình với cử tri trên
địa bàn xã; cảm ơn bà con cử tri đã dành thời gian đến dự Hội nghị, chúc quý vị
đại biểu và bà con cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc cuộc bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn
huyện thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn!
NGƢỜI VIẾT CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
(Đã ký)
Bùi Quốc Tin
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