CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021-2026
Họ và tên: Đặng Thị Ngọc Lan; sinh ngày 10/12/1990.
Nơi sinh: Quế Thọ - Hiệp Đức – Quảng Nam.
Chức vụ hiện tại: Bí thư Đoàn TN huyện.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật.
Được sự đề cử của cơ quan, sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, được
MTTQVN huyện hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Hiệp Đức
nhiệm kỳ 2021-202. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân,
cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước Huyện ủy, cử tri và nhân dân
toàn huyện.
Tôi cũng ý thức được rằng HĐND huyện nhiệm kỳ này phải kế thừa và phát
huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND và các vị đại biểu
HĐND tỉnh trong các nhiệm kỳ qua. Đồng thời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm,
đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà
nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời
sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Từ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND theo
quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương tôi xin được trình bày những
suy nghĩ của mình về thực hiện trách nhiệm của người Đại biểu dân cử, cụ thể như
sau:
Trước hết là người con quê hương Quế Thọ, được sinh ra và lớn lên trong sự
yêu thương, đùm bọc, hỗ trợ, giúp đỡ của bà con, cô bác quê mình, tôi luôn nhận
thấy phải cố gắng hết mình để có những đóng góp thiết thực nhằm xây dựng quê
hương chúng ta nói chung ngày càng giàu mạnh.
Trong những năm gần đây, đời sống nhân dân xã Quế Thọ nói riêng và
người dân Hiệp Đức nói chung đã được cải thiện, nâng cao cả về vật chất lẫn tinh
thần, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên
bên cạnh đó, đa phần bà con làm nông nghiệp, dưới tác động của dịch bệnh, thiên
tai, giá cả bấp bênh khiến cho đời sống bà con gặp nhiều khó khăn; thanh niên
nông thôn chưa có công việc làm ổn định…. Đây là những vấn đề mà bản thân tôi
luôn trăn trở.
Nếu được tín nhiệm, bản thân tôi sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của người đại
biểu HĐND, tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến của cử tri,
nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh trung thực, kịp thời với
HĐND; thường xuyên theo dõi, đôn đốc,nhắc nhở việc giải quyết các ý kiến, kiến

nghị của cử tricủa các cơ quan chức năng; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến,
kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri; ngoài ra sẽ tham gia đầy đủ và phát
huy trách nhiệm của người đại biểu nhân dân tại các kỳ họp HĐND, nghiên cứu,
tham gia ý kiến vào các chủ trương, quyết sách trình tại kỳ họp HĐND phù hợp
với tình hình thực tế của địa phương; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về phát
triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của huyện trong những năm đến, góp
phần trong sự phát triển chung của huyện Hiệp Đức, quá đó, từng bước nâng cao
đời sống của người dân trên địa bàn huyện nói chung và người dân xã Quế Thọ nói
riêng. Ngoài ra, bản thân sẽ cùng tham gia với HĐND huyện thực hiện chức năng
giám sát việc thực thi các Nghị quyết của HĐND đề ra, giám sát việc triển khai
thực hiện các chủ trương,chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại địa
phương.
Với vai trò là người đứng đầu của tổ chức Đoàn thanh niên của huyện, tôi sẽ
tích cực chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục, đạo đức lối sống cho thanh niên, đặc biệt là
ý thức tự vươn lên, tu chí làm ăn, lập nghiệp. Tích cực tham gia xây dựng và đề
xuất xây dựng các đề án, chính sách đào tạo nghề cho người lao động, đặc biệt là
thanh niên nông thôn, bội đội xuất ngũ, thanh niên yếu thế và thanh niên hoàn
lương. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền cơ chế, chính sách giúp thanh niên tiếp
cận được các nguồn vốn, các đề án khuyến công, khuyến nông; gắn đào tạo nghề,
với kết nối, giới thiệu việc làm cho thanh niên; tập trung triển khai các giải pháp để
trao sinh kế, giúp thanh niên thoát nghèo.
Ngoài ra, với tư cách là ứng cử viên nữ, tôi quan tâm, chia sẻ và đồng cảm với
tất cả các cử tri, đặc biệt là cử tri nữ, trong đó những vấn đề mà tôi quan tâm là
những vấn đề về bình đẳng giới, bạo lực gia đình, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Nếu
được trúng cử, bản thân tôi sẽ nỗ lực để đề xuất những cơ chế, chính sách, góp
tiếng nói vào sự phát triển, tiến bộ chung của phụ nữ.
Tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của các cử tri, giúp tôi có thể
hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, góp sức vào sự phát triển chung của huyện nhà
trong thời gian tới./.
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