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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
-----------Tôi tên là: Hồ Xuân Hai; sinh ngày 06/02/1965
Quê quán: Xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
Thường trú tại: Khối phố An Tây, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp
Đức, tỉnh Quảng Nam
Chức vụ hiện nay: Trưởng ban Kinh tế - xã hội, HĐND huyện
Là đại biểu HĐND huyện liên tục 2 khóa (2011-2016, 20162021)
Nay được cơ quan nơi công tác, chi bộ nơi sinh hoạt, cử tri nơi
cư trú và UBMT TQVN huyện hiệp thương giới thiệu tiếp tục tham
gia ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, cá
nhân tôi mong muốn tiếp tục làm đại biểu HĐND để được đại diện
cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, Tôi xây
dựng chương trình hành động cho nhiệm kỳ đến, nếu được làm đại
biểu tôi sẽ nỗ lực phấn đấu tập trung thực hiện tốt những nội dung
sau:
1. Trước hết phải không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất,
đạo đức của người đại biểu, thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của
đại biểu nhân dân, mọi hoạt động đều phải vì lợi ích hợp pháp của
Nhân dân; liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri để lắng nghe,
dành nhiều thời gian đi thực tế để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và
phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền, lợi ích
chính đáng của Nhân dân với HĐND huyện, các cơ quan chức năng
và tăng cường giám sát việc giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị
một cách kịp thời.
2. Có trách nhiệm vận động, hướng dẫn Nhân dân thực hiện
chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND và nhiệm
vụ chính trị của địa phương, triển khai có hiệu quả các cơ chế phát
triển kinh tế- xã hội, giải quyết những vấn đề dân sinh, góp phần giữ
vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của
Nhân dân, tăng cường đối thoại, trả lời những kiến nghị của Nhân
dân, giải quyết kịp thời những vấn đề dư luận xã hội quan tâm.
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3. Song song với việc phát triển kinh tế, đặc biệt chú trọng đến
vấn đề bảo vệ môi trường, đây là điều kiện tiên quyết để phát triển
bền vững. Vì vậy bản thân sẽ kiến nghị với HĐND huyện quan tâm
những giải pháp tăng cường công tác thẩm tra, kiểm tra, giám sát…
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tài
nguyên môi trường, thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,
cho thuê đất, khai thác quỹ đất, và hiệu quả sử dụng đất. Tuyên
truyền nâng cao ý thức cộng đồng bảo vệ môi trường, phòng chống
cháy rừng. Tập trung công tác phòng chống dịch bệnh ở người và gia
súc…
4. Nếu được tiếp tục được tái cử là đại biểu HĐND huyện nhiệm
kỳ 2021-2026, với tư cách là Trưởng ban KTXH, HĐND huyện, luôn
nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, phối hợp triển
khai, tổ chức thực hiện thắng lợi 3 nhiệm vụ đột phá: Xây dựng kết
cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư
mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, quyết tâm xây dựng
huyện Hiệp Đức cơ bản thành huyện nông thôn mới vào năm 2025,
trong đó có 2 xã ( Quế Lưu và Phước Gia)
* Đối với xã Quế Lưu ( xã về đích Nông thôn mới vào năm
2024, nhiều chỉ tiêu đặt ra, nên phải có quyết tâm chính trị cao, từ
Nghị quyết Đảng bộ xã; Chương trình, kế hoạch của chính quyền, sự
vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự đồng thuận của
người dân) cần tập trung:
- Thu nhập bình quân đầu người 45 triệu đồng/người/năm trở
lên.
- Đến cuối năm 2024 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 khu dân
cư nông thôn mới kiểu mẫu được công nhận.
- Duy trì PCGD Mầm non cho trẻ em 5 tuổi, PCGD Tiểu học
mức 3; phấn đấu đạt PCGD THCS mức 3. Phấn đấu xây dựng
Trường MG Bình Minh đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức 3 và
trường chuẩn Quốc gia mức 2; Trường TH&THCS Lê Hồng Phong
đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức 2 và trường chuẩn Quốc gia
mức độ 1 vào năm 2024.
- Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%.
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- Tỉ lệ lao động qua đào tạo 60%, lao động nông nghiệp 60%,
lao động phi nông nghiệp 40%.
- Duy trì xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế.
- Tập trung trồng rừng gỗ lớn để tăng độ che phủ rừng .
- Hằng năm có 97% trở lên số hộ đạt tiêu chuẩn an toàn về an
ninh trật tự. Duy trì 4/4 thôn, 02 trường, Trạm y tế và xã đạt tiêu
chuẩn An toàn về ANTT.
- Giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu.
* Đối với xã Phước Gia ( xã vùng cao còn nhiều khó khăn, tỷ lệ
hộ nghèo còn cao, công tác giảm nghèo hằng năm có giảm nhưng
chưa bền vững... cũng là một thách thức lớn ) cho nên:
Cần triển khai thực hiện tốt cơ chế chính sách; huy động, lồng
ghép các nguồn vốn để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao
đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân, gắn với giảm nghèo bền
vững, xây dựng Nông thôn mới, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát
huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, lộ trình về đích
nông thôn mới phải sau 2025 và phấn đấu hướng đến 2025 xây dựng
Phước Gia cơ bản thành xã nông thôn mới.
- Phấn đấu đến năm 2025, xã đạt ít nhất 15 tiêu chí về nông thôn
mới.
- Thu nhập bình quân đầu người 40 triệu đồng/người/năm.
- Tập tring trồng rừng gỗ lớn.
- Giá trị sản xuất trên/ha đạt từ 20 - 30 triệu đồng/năm
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 50% .
- Tỉ lệ hộ nghèo dưới 15%
- Phấn đấu đến cuối năm 2025 không còn nhà tạm.
- Duy trì và nâng cao chất lượng PCGD cho trẻ 5 tuổi và PCGD
TH, THCS.
- Xây dựng trường Tiểu học Kapakơlơng đạt chuẩn mức 1.
- Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh trên 97%.
- Giữ vững xã đạt vững mạnh về quốc phòng - an ninh.
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND với tư cách
là Trưởng ban KT-XH, HĐND huyện tôi có trách nhiệm liên hệ chặt
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chẽ với cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt
động của HĐND, thu thập thông tin, đề nghị UBND huyện trả lời
những kiến nghị, đề xuất của cử tri….Tăng cường trách nhiệm giám
sát các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện ở lĩnh vực kinh tếxã hội, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ
chức xã hội…trong việc thi hành Hiến pháp, Luật, các văn bản của
cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân
huyện. việc triển khai thực hiện các cơ chế chính sách liên quan đến
quyền lợi của Nhân dân, các chế độ chính sách của Nhà nước quan
tâm hỗ trợ cho các đối tượng trong xã hội và tập trung chất vấn làm
rõ những vấn đề còn nổi cộm, bức xúc kéo dài nhiều năm.
Lần đầu tiên được phân công ứng cử tại Quế Lưu- Phước Gia,
rất mong muốn được cử tri ủng hộ.
Cảm ơn cử tri đã quan tâm đến dự, cảm ơn UBMT TQVN
huyện, xã đã tổ chức buổi tiếp xúc tình cảm và ý nghĩa này.
Xin trân trọng cảm ơn !
------------

