CHƯƠNG TRÌNH
HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN
NHIỆM KỲ 2021 – 2026
Kính thứa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri.
Thực hiện các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
2015, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện, xã về bầu cử đại
biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Hôm nay ủy Ban MTTQ huyện tổ chức cho các ứng cử viên ứng cử đại biểu
HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử
viên tại đơn vị bầu cử số 7 xin được gửi tới các quý vị đại biểu, toàn thể cử tri lời cảm
ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.
Tên tôi là Lê Dân. Công việc hiện nay là Bí thư Đoàn TN xã Sông Trà. Tôi rất
vinh dự được UBBC Huyện giới thiệu ứng cử vào HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể cử tri!
Những năm gần đây, đời sống của nhân dân xã……. đã được cải thiện, nâng cao
cả về vật chất lẫn tinh thần, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ
vững. Có được điều đó là có những chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước; sự chỉ
đạo sát sao, kịp thời của chính quyền, mà trong đó đặc biệt sự vào cuộc của toàn thể
nhân dân xã nhà
Bản thân trong những năm qua với chức danh và nhiệm vụ được giao bản thân
đã làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã quản lý, điều hành có hiệu quả
công tác Đoàn và phong trào TTN. Làm tròn trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và
nhân dân theo lời dạy của Bác Hồ lức sinh thời đó là “cán bộ là người đầy tớ thật
trung thành của nhân dân”, tôi luôn có tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động
phong trào, luôn có ý thức trong công việc, luôn học tập những cái mới, cái hay của
đồng nghiệp cũng như của nhân dân và bản thân tự học hỏi, rèn luyện nhằm nâng cao
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng,
Nhà nước giao.
Kính thưa quý vị, thưa toàn thể cử tri.
Quý vị nếu bầu cho tôi là đại biểu HĐND, bản thân tôi 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. 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, thường xuyên phối hợp các
trung tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho ĐVTN nhằm cải thiện nâng cao chất
lượng đời sống vật chất cho ĐVTN, nhân dân nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo
Là một người dân Sông Trà, bản thân tôi luôn mong muốn xã ….ngày càng phát
triển hơn nữa về mọi mặt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được
giữ vững, cuộc sống của người dân được bình yên. Tôi luôn mong muốn những người
dân trong thôn có một cuộc sống no đủ, đầm ấm. Vì vậy, nếu tôi được bà con tín
nhiệm bầu vào HĐND huyện thì bản thân tôi xác định sẽ phải không ngừng học hỏi
nâng cao trình độ chuyên môn để làm tốt hơn công việc chuyên môn của mình. Trong
mọi lĩnh vực công tác, tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu.

Đặc biệt là tôi sẽ luôn đi sâu, đi sát, tìm hiểu những tâm tư nguyện vọng của nhân dân
để tìm cách giúp ý kiến nhân dân đến được với các cơ quan có thẩm quyền..
Cuối cùng 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, UBMT TQVN huyện đã tổ chức cuộc gặp gỡ
tiếp xúc hết sức quý báu này. Xin được gửi tới tất cả các quý vị đại biểu, các ông các
bà lời chúc sức khỏe và lời chào chân trọng.
Xin chân thành cảm ơn!

