Chương trình hành động
Của ứng cử viên HĐND huyện khóa VIII và HĐND xã Phước
Trà khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Kính thưa các vị đại biểu!
Kính thưa toàn thể cử tri!
Thực hiện các quy định của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và
HĐND các cấp năm 2015, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung
Ương, Tỉnh, Huyện về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay Uỷ ban nhân dân phối hợp với Uỷ ban
mặt trận tổ quốc huyện tổ chức cho các ứng cử viên ứng cử đại biểu
HĐND huyện tại tổ bầu cử số 7 gồm xã Phước Trà và xã Sông Trà tiếp
xúc cử tri để các ứng cử viên trình bày Chương trình hành động của
ứng cử viên HĐND huyện khóa VIII và HĐND xã Phước Trà khóa
XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử viên tại tổ bầu cử số
7 xin được gửi tới các vị đại biểu, các cử tri lời chào, lời kính chúc mạnh
khoẻ, hạnh phúc thành đạt và lời cảm ơn chân thành nhất!
Kính thưa quí vị đại biểu!
Kính thưa quí vị cử tri!
Vừa qua Ban thường trực UBMTTQ đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử
của tôi cũng như các ứng cử viên; tuy nhiên để các cử tri nắm rõ và
thuận lợi trong quá trình tìm hiểu các ứng cử viên tôi xin tóm tắt ngắn
gọn về bản thân: Tôi tên là HỒ VĂN ĐÔNG; sinh năm 1979; hiện ở tại
thôn Trà Nhan, xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức; Trình độ chính trị:
Trung cấp; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; là Đảng viên Đảng
CSVN; thời gian công tác xã hội là 18 năm từ tháng 3/2003 đến nay;
hiện nay là Phó BT, Chủ tịch UBND xã Phước Trà. Trong các lĩnh vực
công tác tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tích cực học
tập chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu đi đầu mang sức trẻ cống hiến
cho quê hương và phục vụ nhân dân.
Kính thưa Hội nghị, Phước Trà là miền núi cách trung tâm huyện
về hướng tây 15km với diện tổng diện tích tự nhiên là 11.980ha với địa
hình chủ yếu đồi núi với độ dốc cao, có 95% là người dân tộc thiểu số.
Tuy nhiên trong những năm gần đây được sự quan tâm của Nhà nước và
sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện chủ trương xây dựng nông
thôn mới, diện mạo nông thôn của xã đã có nhiều khởi sắc đáng kể, hơn
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90% các tuyến đường bê tông hóa, các tiến bộ khoa học được nhân dân
tiếp cận ứng dụng vào đời sống, sản xuất, đời sống nhân dân từng bước
được nâng lên, tình hình an ninh thôn được giữ vững, nhân dân tuyệt đối
tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên hiện
tại địa phương tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, tình trang khai thác lâm sản
vẫn còn xảy ra, tình trạng nhà ở manh muốn nguy cơ sạt lỡ trong mùa
mưa lũ là những vấn đề mà cử tri vấn còn quan tâm trăn trở trong thời
gian qua.
Do đó trong thời gian tới bản thân cần phải nổ lực hơn nữa trong
công tác chủ đạo điều hành hoạt động của UBND đúng với đường lối
chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đặc biệt cần bám sát Nghị
quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục thực hiện tốt Nghị
13 về giảm nghèo bền vững, Nghị quyết số 12 về sắp xếp định dân cư,
thực hiện tốt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quản lý đất đai, lâm
nghiệp; quy hoạch nông thôn mới, giữ vững tình an ninh trật tự tại địa
phương.
Đồng thời, Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu tôi là Đại biểu
HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 tôi sẽ làm tốt các nhiệm vụ trọng
tâm sau:
Một là: Bản thân luôn xác định “Đại biểu Hội đồng nhân dân là
người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở địa phương; phải
liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ
tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân
dân, tiếp thu, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri”. Lắng nghe và
tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề
xuất đối với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân
dân mong đợi trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh,...
thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp. Qua công
tác tiếp xúc cử tri tích vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của
Đảng, pháp luật của nhà nước và Nghị quyết của HĐND các cấp đặc
biệt là các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện nâng
cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Hai là: Nếu được là đại biểu HĐND huyện, bản thân sẽ cùng các
vị đại biểu HĐND khác và đại biểu HĐND huyện phát huy trí tuệ tập
thể tham gia xây dựng, ban hành những Nghị quyết sát đúng với thực tế
địa phương trên cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện
Hiệp Đức lần thứ 9 vừa qua; đặc biệt bản thân quan tâm sâu sát đến vấn
đề về xây dựng nông thôn mới, đầu tư phát triển cụm công nghiệp, định
hướng xây dựng đô thị Sông Trà; sản phẩm OCOP của địa phương; vấn
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đề phát triển kinh tế - xã hội vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn; các cơ
chế chính sách liên quan đến xã an toàn khu; giảm nghèo bền vững; bảo
vệ tài nguyên môi trường; bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa của đồng
bào dân tộc thiểu số đặc biệt là phát huy vai trò của già làng, trưởng
thôn, người có uy tín trong cộng đồng để xây dựng và phát triển quê
hương.
Đồng thời bản thân nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác
giám sát việc tổ chức thực hiện các của trương, chính sách của các cơ
quan nhà nước trong việc giải quyết các yêu cầu, nguyện vọng của nhân
dân góp phần củng cố niềm tin của cư tri với Đảng, với HĐND và chính
quyền các cấp.
Ba là: Đối với bản thân không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản
thân, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch,
cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác; phát huy tốt khả năng,
sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại
biểu nhân dân, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri,
để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân.. bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng
thuận xã hội; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính
quyền các cấp trong sạch và vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu
quả, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.
Kính thưa hội nghị, Kính thưa tất cả bà con, để làm được những
điều nêu trên, thì ngoài trách nhiệm cố gắng của bản thân tôi, thì cần
phải có sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ của toàn thể cử tri để bản thân tôi
có cơ hội thực hiện nhiệm vụ của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã
nhiệm kỳ 2021-2026. Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND huyện
và HĐND xã nhiệm kỳ này là một vinh dự và cũng là nghĩa vụ, trách
nhiệm của bản thân tôi. Do đó, cho dù có trúng cử hay không trúng cử
bản thân, cũng luôn cố gắn hết sức hết lòng phục vụ nhân dân, hoàn
thành tốt nhiệm vụ được cấp trên phân công. Nhưng nếu được bà con cử
tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND huyện và HĐND xã tôi sẽ có
điều kiện và thuận lợi hơn trong việc thực hiện dự kiến chương trình
hành động mà bản thân tôi vừa trình bày.
Tôi xin chân thành cảm ơn các cử tri đã lắng nghe bài phát biểu
của tôi. Xin chân thành cảm ơn các cơ quan MTTQ đã tổ chức cuộc gặp
gỡ tiếp xúc hết sức quý báu này.
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Cuối cùng một lần nữa xin được gửi tới tất cả các quý vị đại biểu
và toàn thể bà con lời chúc mạnh khỏe và lời chào trân trọng.
Xin chân thành cảm ơn!
---Phước Trà, Tháng 5 năm 2021---

