CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN
ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHOÁ VIII NHIỆM KỲ 2021 – 2026
Kính thưa anh Nguyễn Văn Tỉnh, Bí thư Huyện uỷ,
Kính thưa anh Nguyễn Tấn Hải, PCTUBMTTQVN huyện chủ trì hội nghị,
Kính thưa bà con cử tri của 2 xã Bình Sơn, Thăng Phước,
Hôm nay Uỷ ban MTTQVN huyện tổ chức Hội nghị TXCT giữa người ứng
cử với cử tri để các UCV trình bày chương trình hành động của mình. Lời đầu tiên
tôi xin được cảm ơn Uỷ ban MTTQVN huyện, lãnh đạo và Uỷ Ban MTTQVN 2 xã
đã tạo điều kiện để tôi gặp gỡ cử tri hôm nay.
Kính thưa quý đại biểu!
Thưa bà con cử tri!
Tôi tên là: Đoàn Thị Mỹ Phúc
Sinh ngày: 02/8/1978
Quê quán: xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.
Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng uỷ xã, Chủ tịch HĐND xã Bình Sơn.
Được sự giới thiệu của cơ quan, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư
trú và qua hiệp thương của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đồng ý giới thiệu tôi
tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá VIII nhiệm kỳ 2021- 2026 tại đơn vị
bầu cử số 2 (xã Bình Sơn và Thăng Phước). Thật vinh dự khi được giới thiệu ứng cử
tại quê hương, nơi đã từng nuôi dưỡng, rèn luyện và giúp đỡ tôi trưởng thành hơn 25
năm qua, đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn đối với tôi. Lần này nếu được bà
con cử tri tín nhiệm thì tôi sẽ được tham gia đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ thứ 2.
Trước hết, tôi xin cảm ơn bà con cử tri của 2 xã trong nhiệm kỳ qua đã ủng
hộ, giúp đỡ tôi thực hiện tốt vai trò của người đại biểu HĐND huyện, cùng với các
anh, chị trong tổ đề xuất với các ngành liên quan và UBND huyện giải quyết được
nhiều kiến nghị chính đáng của bà con cử tri của 2 xã, góp phần làm cho bộ mặt
nông thôn của 2 xã có nhiều thay đổi đáng kể, những bức xúc của bà con đã từng
bước được tháo gỡ, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên khá rõ.
Với vai trò là người đứng đầu cấp uỷ xã Bình Sơn cùng với tập thể cấp uỷ, HĐND
xã đã có những chủ trương, nghị quyết đúng đắn lãnh đạo toàn diện trên tất cả các
lĩnh vực đưa xã Bình Sơn phát triển về mọi mặt và đạt chuẩn Nông thôn mới vào
cuối năm 2019 sớm hơn 1 năm so với nghị quyết HĐND huyện đề ra và được tỉnh
đánh giá cao.
Trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 nếu tôi được bà con cử tri tiếp tục ủng hộ, tín nhiệm:
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Trước hết, tôi sẽ luôn phát huy tốt khả năng của mình để làm thật tốt vai trò
của người đại biểu HĐND huyện, sẽ dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc
với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống của cử tri và nhân dân. Chân tình lắng nghe và
tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân về những vấn đề mà
cử tri đang quan tâm trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến việc nâng cao chất lượng
đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân… để từ đó có đề xuất đối với HĐND
huyện và các ngành liên quan giải quyết.
Thứ hai, tôi luôn không ngừng tu dưỡng rèn học hỏi nâng cao trình độ về mọi
mặt, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống tập trung nghiên cứu các tài liệu, tích cực
tham gia các hoạt động giám sát và chất vất những vấn đề mà cử tri đặc biệt quan
tâm, tham gia thảo luận đề xuất các giải pháp thuộc các vấn đề lien quan đến nhiệm
vụ và quyền hạn của người đại biểu HĐND huyện.
Thứ 3, Thực hiện nghiêm túc quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm
của người đại biểu HĐND huyện, liên hệ chặt chẽ với cử tri của 2 xã. Thường xuyên
giữ mối liên hệ với cử tri, có kế hoạch tiếp xúc với cử tri trước, sau kỳ họp, nghiêm
túc lắng nghe để tìm hiểu, ghi nhận những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng và những
đề xuất chính đáng của cử tri để chuyển tải tới HĐND huyện. Đồng thời, trong phạm
vi quyền hạn của mình tôi sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị trong huyện bàn bạc
thảo luận, tìm giải pháp giải quyết và báo cáo với cử tri những chủ trương, quyết
định của HĐND cho cử tri biết.
Thứ 4, Tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu về tình hình kinh tế xã hội của từng địa phương
và trong phạm vi khả năng của mình, tôi sẽ gắng một cách cao nhất để đề xuất các
giải pháp góp phần vào xây dựng xã nhà ngày càng phát triển. Tiếp tục nêu cao tinh
thần đoàn kết, phát huy dân chủ, phối hợp chặt chẽ với các ngành của huyện góp
phần nhỏ bé của mình cùng với huyện nhà, xã nhà thực hiện thắng lợi nghị quyết
Đại hội Đảng bộ huyện, Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục góp phần vào sự
phát triển xã Bình Sơn, Thăng Phước và huyện Hiệp Đức trong thời gian đến.
Trên cương vị là Bí thư Đảng uỷ cán bộ chủ chốt của xã tôi luôn đặt quyết tâm
lãnh đạo tốt và toàn diện các mặt công tác chính trị của xã. Tiếp tục đề xuất, kiến
nghị HĐND huyện các cơ quan chức năng tiếp tục xây dựng triển khai các chính
sách, chương trình hỗ phát triển sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế, tranh thủ tốt
các nguồn lực đầu tư cho địa phương; tiếp tục thực hiện các chủ trương về chương
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, nhất là đóng góp kiến nghị, đề xuất của
mình để xây dựng xã Thăng Phước đạt chuẩn NTM. Đồng thời, chỉ đạo cùng với cán
bộ và nhân dân giữ vững xã Bình Sơn đạt chuẩn NTM và từng bước tiến đến xây
dựng xã Bình Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao. Tiếp tục đề xuất thực hiện tốt các chính
sách để người dân có điều kiện phát triển kinh tế vườn, tiếp tục tranh thủ các nguồn
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đầu tư, các chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công
chức hoạt động có hiệu quả.
Tôi rất mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bà con cử tri để tôi có
điều kiện tiếp tục phục vụ địa phương. Dù trúng cử hay không trúng cử tôi cũng cố
gắng hết sức hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà Đảng và nhân dân giao phó và sự
tin yêu của cử tri.
Xin chân thành cảm ơn sự có mặt và lắng nghe của bà con cử tri, cảm ơn Uỷ
ban MTTQVN huyện đã tổ chức để tôi có điều kiện gặp gỡ tiếp xúc với bà con hôm
nay. Xin trân trọng cảm ơn./.
Người viết

Đoàn Thị Mỹ Phúc

