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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU
HĐND HUYỆN HIỆP ĐỨC KHÓA VIII (NHIỆM KỲ 2021-2026)
Họ và tên : LÊ THỊ HỒNG HUỆ.
Sinh ngày : 28 tháng 6 năm 1991.
Nơi ở hiện nay: Xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.
Đơn vị công tác : Phòng Nội vụ huyện Hiệp Đức.
Kính thưa: Quý vị đại biểu, kính thưa đồng chí … chủ trì Hội nghị,
kính thưa toàn thể bà con cử tri thị trấn Tân Bình.
Lời đầu tiên cho phép tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất đối với sự
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, tạo điều kiện của UBMTTQVN
huyện Hiệp Đức cho tôi được gặp gỡ, tiếp xúc với bà con cử tri nơi được
tham gia ứng cử để được trình bày chương trình hành động của mình
trước cử tri. Xin kính chúc các đại biểu lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn
thể bà con cử tri lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành
công tốt đẹp.
Thưa quý vị đại biểu và toàn thể bà con cử tri, tôi xin phép được
giới thiệu về bản thân, tôi lên là Lê Thị Hồng Huệ, sinh ngày 28/6/1991.
Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2013 tôi về công tác tại Phòng Nội vụ
huyện Hiệp Đức đến nay, trong quá trình công tác tôi luôn hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao, được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng
Bằng khen năm 2016.
Được sự tín nhiệm của cơ quan nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu
tôi ra ứng cử đại biểu HĐND huyện và được Ủy ban MTTQVN huyện
tổ chức hội nghị hiệp thương và chính thức giới thiệu vào danh sách ứng
cử viên đại biểu HĐND huyện Hiệp Đức khóa VIII (nhiệm kỳ 20212026); Ủy ban bầu cử của huyện phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số
4 tại thị trấn Tân Bình. Được giới thiệu ứng cử là niềm vinh dự rất lớn
của bản thân và cũng là trọng trách lớn đối với cử tri huyện Hiệp Đức
nói chung, cử tri thị trấn Tân Bình nói riêng.

2

Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm ĐB HĐND huyện
khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin hứa thực hiện tốt một số nội
dung sau:
1. Không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao

bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc với nhân
dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và
pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ công chức, người
Đảng viên và người đại biểu HĐND. Thường xuyên nâng cao trình độ,
kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với
niềm tin của cử tri.
2. Thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri, với nhân
dân, thực hiện tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, thông qua đó truyền đạt,
tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Nắm bắt kịp
thời và phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với
HĐND huyện, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng
chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người
dân.
3. Thực hiện đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND, tham gia
thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của
HĐND huyện. Tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng Nghị quyết
HĐND huyện sát, đúng, phù hợp với thực tế mà cử tri quan tâm. Tôi sẽ
nghiên cứu rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tập trung kiến nghị
vào loại bỏ những quy định, những thủ tục không phù hợp, không cần
thiết, gây phiền hà, sách nhiễu, khó khăn cho người dân và doanh
nghiệp. Đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định về cơ chế
chính sách, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường
đầu tư, xây dựng, cấp các loại giấy phép, đơn giản hóa trình tự thực
hiện, giảm thời gian, thành phần hồ sơ.
4. Là một nữ ứng cử viên, tôi quan tâm và coi trọng và sẽ thảo luận
những vấn đề có liên quan phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng
giới, đến phòng chống các tệ nạn xã hội. Nhằm tạo điều kiện giúp cho
phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em có môi trường và chất lượng sống thật
tốt để trở thành những người vợ, người mẹ hạnh phúc và những chủ
nhân tương lai của đất nước.
Tôi tin tưởng bà con cử tri sẽ ủng hộ tôi, tôi xin hứa dù trúng cử
hay không trúng cử Đại biểu HĐND huyện, tôi cũng sẽ không ngừng
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học hỏi nâng cao năng lực, nỗ lực hoàn thành chức năng và nhiệm vụ
của mình. Tôi kính mong nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của các vị đại
biểu và cử tri, quan tâm, tạo điều kiện cho tôi được đóng góp sức trẻ, trí
tuệ và những hiểu biết của mình vào xây dựng và phát triển huyện.
Xin cảm ơn sự có mặt và lắng nghe của bà con cử tri, cảm ơn
UBMTTQVN huyện đã tổ chức buổi gặp gỡ tiếp xúc hôm nay. Cuối
cùng xin kính chúc các đại biểu lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể bà
con cử tri lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc./.

