CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA VIII,
NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Kính thưa:………………………………………….
Kính thưa toàn thể cử tri:…………………………..
Tôi tên: Huỳnh Đức Viên, sinh ngày 15/8/1967
Quê quán: Xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, thường
trú tại: khối phố An Đông, thị trấn Tân Bình huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng
Nam. Trình độ chính trị: Cao cấp; chuyên môn: Đại học kinh tế, chuyên
ngành NN&PTNT.
Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó CT HĐND huyện
kiêm Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện.
Nơi làm việc: Thường trực HĐND huyện.
Ngày vào Đảng: 28/11/1991, chính thức: 28/11/1992.
Tôi được Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức giới thiệu đại diện cho
TT HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tham gia ứng cử đại
biểu HĐND huyện nhiệm kỳ này, được Hội nghị cử tri nơi công tác , cử tri
nơi cư trú tín nhiệm cao và được UBMTTQ huyện hiệp thương lựa chọn,
giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan mà còn là trách nhiệm lớn
trước Huyện ủy, cử tri và nhân dân toàn huyện. Tôi sinh ra và lớn lên tại
thôn Hội Tường, xã Bình Lâm, đến nay vừa tròn 31 năm công tác. Trong
đó, có 17 năm được cử tri xã Bình Lâm tin tưởng, tín nhiệm bầu tôi làm
đại biểu HĐND huyện, kể từ năm 2004 cho đến nay; có 12 làm chuyên
trách HĐND huyện, với cương vị là Ủy viên TT HĐND rồi đến Phó CT
HĐND huyện.
Trong quá trình công tác, bản thân tôi luôn nhận được sự tin tưởng,
giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân xã
Bình Lâm, đã giúp tôi hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
người đại biểu dân cử; đã tạo cơ hội và điều kiện cho tôi được gần gũi, gắn
bó, hiểu biết và cùng chia sẻ những khó khăn, vất vả, nhọc nhằn của cử tri
và nhân dân toàn xã. Đồng thời, cũng rất hạnh phúc, vui mừng và tự hào
khi nhìn thấy diện mạo nông thôn Bình Lâm thân yêu của chúng ta ngày
một khởi sắc và đang trên đà phát triển.
Với tư cách là một ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Hiệp Đức, khoá
VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi vô cùng xúc động trước tình cảm của cán bộ

và các tầng lớp nhân dân và cử tri đã giành cho tôi, đã giới thiệu tôi ra ứng
cử. Đây là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn đối với bản thân tôi, tôi xin
trân trọng mong muốn tiếp tục nhận được sự tín nhiệm, động viên, sự đồng
tình ủng hộ bằng tình cảm của các đồng chí, các quý vị đại biểu cùng toàn
thể cử tri xã Bình Lâm. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu trúng cử là đại biểu
HĐND huyện nhiệm kỳ này, bản thân tôi xin hứa sã tiếp tục rèn luyện học
tập tu dưỡng về phẩm chất đạo đức và năng lực công tác để luôn luôn hoàn
thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu dân cử; luôn gần
gũi gắn bó liên hệ mật thiết với cử tri, thực sự là cầu nối giữa cử tri với
HĐND huyện. Lắng nghe, tập hợp đúng, đầy đủ các ý kiến nguyện vọng
chính đáng của cử tri để phản ánh đến HĐND huyện, cũng như các cơ
quan nhà nước có trách nhiệm xem xét giải quyết kịp thời. Đồng thời, đề
xuất trình với HĐND huyện ban hành các nghị quyết, các cơ chế nhằm
thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, góp phần nâng cao
đời sống vật chất tinh thần, việc làm, tăng thu nhập cho người dân; xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tích cực tham gia ý kiến đóng góp
để quyết định những vấn đề quan trọng theo thẩm quyền và thực hiện tốt
chức năng giám sát các chuyên đề bức xúc được nhiều cử tri quan tâm
thuộc thẩm quyền của HĐND huyện để không phụ lòng tin của cử tri và
các tầng lớp nhân dân trong xã.
Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và nhân dân toàn xã, dù ở
bất cứ cương vị công tác nào , bản thân tôi rất đổi tự hào được sinh ra và
trưởng thành trong sự yêu thương, đùm bọc, hỗ trợ, giúp đỡ của bà con, cô
bác quê hương Bình Lâm thân yêu. Một địa phương giàu truyền thống
cách mạng, anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, cần cù, chịu
thương, chịu khó trong lao động sản xuất , nhưng cũng rất giàu lòng nhân
ái, thủy chung…Tôi luôn tự nhủ với bản thân mình rằng: Phải cố gắn hết
mình để đáp lại những tình cảm và trách nhiệm của cử tri và nhân dân toàn
xã đã dành cho tôi; tiếp tục có những đóng góp thiết thực nhằm xây dựng
quê hương Bình Lâm nói riêng, huyện Hiệp Đức nói chung ngày càng phát
triển, xứng đáng với truyền thống, niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân,
cử tri xã nhà.
Cuối cùng, xin kính chúc quý vị đại biểu, toàn thể cử tri và nhân dân
xã Bình Lâm lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn
UBMTTQVN huyện đã tạo điều kiện cho tôi và các ứng cử viên HĐND
huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 được gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, xin chân
thành cảm ơn./.

