CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN HIỆP ĐỨC
NHIỆM KỲ 2021-2026
Đơn vị bầu cử số 4 tại Thị trấn Tân Bình gồm: Ông Nguyễn Như Công, bà
Lê Thị Hồng Huệ, bà Trần Thị Thu Huyền, bà Nguyễn Thị Kim Loan, ông Đỗ
Văn Pháp, ông Lê Văn Thiện, ông Trần Quốc Trí và ông Huỳnh Đức Tú.
Kính thƣa: - Ông Nguyễn Tấn Hải – PCT UBMTTQ Việt Nam huyện.
- Kính thƣa quý vị đại biểu!
- Thƣa toàn thể bà con cử tri!
Lời đầu tiên, cho phép tôi kính gửi đến các đ/c lãnh đạo, quý vị đại biểu,
toàn thể bà con cử tri lời chào trân trọng, lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc
hội nghị hôm nay thành công tốt đẹp.
Kính thƣa: Quý vị đại biểu, thƣa toàn thể bà con!
Tôi rất vinh dự được Ủy ban bầu cử huyện phân bổ ứng cử đại biểu HĐND
huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 4 thuộc khu vực thị trấn Tân
Bình. Tuy hôm nay trung tuần, bận nhiều công việc nhưng bà con vẫn dàn xếp đến
tham dự đông đủ. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Trƣớc tiên tôi xin tự giới thiệu về bản thân:
Tôi tên là: Huỳnh Đức Tú, sinh ngày 07/02/1991.
Tôi sinh ra và lớn lên tại: quê hương Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh
Quảng Nam.
Đơn vị công tác hiện nay: Đoàn thanh niên huyện Hiệp Đức.
Thưa bà con, thời gian qua, được cơ quan Ủy ban MTTQVN huyện, cơ
quan huyện đoàn và bà con cử tri nơi cư trú nhận xét và tín nhiệm giới thiệu tôi
ứng cử đại biểu HĐND huyện Hiệp Đức, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi nghĩ đây là
niềm vinh dự, là cơ hội để bản thân tôi tiếp tục rèn luyện, trưởng thành nhưng
cũng là trách nhiệm không nhỏ nếu được bà con cử tri tín nhiệm làm đại biểu hội
đồng nhân dân trong nhiệm kỳ này. Tôi ý thức sâu sắc rằng, đại biểu HĐND do
cử tri địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại điện
cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
Tôi ứng cử với một mong muốn tha thiết được đóng góp công sức mình,
đưa tiếng nói của bà con cử tri, nguyện vọng chính đáng của bà con cử tri vào
những quyết định, chủ trương, biện pháp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng – an ninh tại địa phương. 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 bà con cử tri, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của
bà con cử tri để phản ánh trung thực, kịp thời với HĐND.
Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của
cử tri; cùng với HĐND huyện thực hiện chức năng giám sát việc thực thi các Nghị
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quyết của HĐND đề ra, giám sát việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần trong sự phát triển chung của
huyện Hiệp Đức, quá đó, từng bước nâng cao đời sống của bà con nhân dân
Hiệp Đức nói chung và bà con nhân dân dân thị trấn Tân Bình nói riêng.
Ngoài ra, bản thân sẽ tích cực tham gia chính sách đào tạo nghề cho người lao
động, đặc biệt thanh niên là bộ đội xuất ngũ, thanh niên yếu thế, thanh niên hoàng lương
tại địa phương. Đặc biệt chú trọng vào việc giáo dục truyền thống, đạo đức, lối
sống cho thanh niên. Bản thân sẽ cùng Ban Thường vụ Huyện đoàn tập trung
vận động và tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền
thống đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên bằng nhiều nội
dung và phương thức phù hợp.
Tổ chức các phong trào tình nguyện về cuộc sống cộng đồng vì an sinh xã
hội để tri ân những người có công với cách mạng, những thương bệnh binh,
những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đăng ký đảm nhận những việc khó, việc
mới, những công trình, phần việc thanh niên như: vệ sinh môi trường, xây dựng
nhà tình nghĩa, khám phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho những gia đình khó
khăn… để mỗi việc làm của thanh niên góp phần xây dựng quê hương ngày
càng phát triển.
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn bà con cử tri đã đến dự đông đủ, theo
dõi và lắng nghe, cảm ơn UBND, UBMT các cấp đã tổ chức cuộc gặp gỡ, tiếp
xúc này. Cuối cùng, kính chúc các đ/c đại biểu và toàn thể bà con cử tri lời chúc
mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống.
Xin trân trọng cảm ơn!
Hiệp Đức, ngày 05 tháng 05 năm 2021
ỨNG CỬ VIÊN

Huỳnh Đức Tú
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