CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
- Kính thưa đồng chí Huỳnh Hữu Cường, Chủ tịch Ủy Ban
MTTQVN huyện, chủ trì hội nghị;
- Kính thưa các đồng chí ứng cử viên đại biểu HĐND huyện!
- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo: Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy
ban MTTQVN xã và thưa toàn thể bà con cử tri xã Bình Lâm;
Tôi tên: Hồ Thị Loan, sinh năm 1986; Nơi ở hiện nay: Thôn Trà
Va, xã Sông Trà; Hiện nay đang công tác tại: Ủy ban MTTQ Việt Nam
huyện.
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 MTTQ Việt Nam huyện
hiệp thương giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa
VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, được Ủy ban Bầu cử huyện phân
bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 (thuộc xã Bình Lâm). Hôm nay Ủy
Ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp cùng với HĐND&UBND xã
Bình Lâm tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử
đại biểu HĐND huyện Hiệp Đức khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, để các
ứng cử viên báo cáo chương trình hành động của mình trước cử tri, trao
đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm.
Kính thưa toàn thể bà con cử tri!
Là cán bộ Mặt trận tôi nhận thức được rằng: Vị trí, vai trò, trách
nhiệm, quyền hạn của 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 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 vai trò là
thành viên của Mặt trận, vừa là một đại biểu dân cử sẽ có điều kiện
thuận lợi hơn trong việc thực nhiệm vụ của một đại biểu HĐND, nhất là
đề xuất, kiến nghị những vấn đề, những lĩnh vực mà cử tri quan tâm. Để
thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, bản thân tôi thấy cần:
- 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; đóng góp ý kiến vào các quyết định, Nghị

quyết của HĐND phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, QP-AN.
- Là cán bộ, đảng viên tôi luôn phấn đấu học tập, rèn luyện và hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, sẽ không ngừng tu dưỡng
phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lí luận
chính trị cũng như những hiểu biết về xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ công tác giáo dục trong thời kì mới; luôn gương mẫu và vận
động nhân dân, gia đình thực hiện nghiêm túc Hiến pháp và pháp luật.
Trên đây là toàn văn chương trình hành động của tôi, cảm ơn quý
vị đại biểu và cử tri đã chú ý lắng nghe, xin kính chúc quý vị đại biểu và
toàn thể cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt
đẹp./.
Xin trân trọng cảm ơn!
ỨNG CỬ VIÊN
Hồ Thị Loan

