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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU
HĐND HUYỆN HIỆP ĐỨC NHIỆM KỲ 2021 - 2026

----Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Thị trấn Tân Bình!
Kính thưa các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện!
Kính thưa quý bà con cử tri!
Lời đầu tiên, Tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể bà con cử tri
lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc buổi tiếp xúc của chúng ta thành công tốt đẹp.
Cá nhân tôi được sự tín nhiệm giới thiệu của cử tri nơi công tác, cử tri nơi cư
trú và qua hiệp thương của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện giới thiệu tôi
ra ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và được UBBC
huyện phân công về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 (thuộc thị trấn Tân Bình), tôi rất
hạnh phúc, vinh dự và xin tự giới thiệu:
Tôi tên là: Lê Văn Thiện, sinh năm 1982; quê quán và nơi cư trú: Thôn Nhì
Tây, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam; hiện là Chuyên viên Văn
phòng Huyện ủy Hiệp Đức.
Kính thưa bà con cử tri!
Huyện Hiệp Đức chúng ta sau hơn 35 năm thành lập đã có nhiều thay đổi, và
đạt được một số kết quả đáng mừng.
Đặc biệt trong Nhiệm kỳ qua, có thể khẳng định rằng, với tình hình dịch bệnh
Covid-19, dịch bệnh trong chăn nuôi, rồi thiên tai, nhất là cơn bão số 9 đi qua đã
tàn phá gây thiệt hại khá nặng nề về nhà cửa, cây cối, hoa màu, một số công trình
giao thông…, nhưng nhìn chung KT-XH huyện Hiệp Đức chúng ta có nhiều điểm
sáng, hết sức phấn khởi, đó là:
Tổng sản lượng lương thực đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; chúng ta đã tập
trung kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển CN, TTCN gắn với các chương trình khởi
nghiệp, lập thân lập nghiệp được thực hiện khá tốt, hiện trên địa bàn chúng ta có 07
CCN đang hoạt động, qua đó đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động;
Cùng với phát triển công nghiệp, chúng ta đã tranh thủ huy động và sử dụng
có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn, từ
Cầu Trà Linh đến Cầu ồ ồ, Sông Khang là niềm mong mỏi, ước ao chung của
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà, cùng với các tuyến đường, khu dân
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cư mới phải nói rằng bộ mặt thị trấn hết sức khang trang, sạch đẹp, là trung tâm
kinh tế - chính trị - văn hóa của huyện.
Thu ngân sách, nhất là thu phát sinh kinh tế mặc dù với khó khăn chung của
cả nước cũng như tỉnh Quảng Nam, nhưng chúng ta thu vượt dự toán tỉnh giao liên
tục trong 5 năm liền.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được quan tâm, nhiệm kỳ
2015-2020 có 03 xã về đích, lũy kế đến nay chúng ta có 6 xã đạt chuẩn NTM;
VH-XH có nhiều tiến bộ, khởi sắc, tỷ lệ TN THPT và đỗ đại học so với mặt
bằng chung của tỉnh chúng ta đạt khá cao, ổn định trong nhiều năm liền, hết sức
phấn khởi (Bình quân hằng năm tỉ lệ tốt nghiệp THPT đạt gần 94%, thi đỗ vào các
trường đại học đạt 58%); Chế độ chính sách người có công, an sinh xã hội được
quan tâm thực hiện chú đáo, chặt chẽ, kịp thời.
QP-AN được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn
thể CT-XH được tăng cường; Việc sắp xếp, tinh gọn các cơ quan, đơn vị hành
chính, thôn, khối phố, tinh giản biên chế được thực hiện theo quy định, nhiệm kỳ
qua chúng ta đã giảm được 06 đầu mối cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; 25
thôn, khối phố; 01 đơn vị hành chính cấp xã và 10% biên chế.
Đời sống vật chất, tinh thần của bà con nhân dân huyện chúng ta ngày càng
được cải thiện, nâng cao.
Báo báo bà con cử tri!
* Về một số định hướng đến trên các lĩnh vực đã được Đại hội Đảng bộ
huyện, Huyện ủy ban hành NQ với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và UBND
huyện cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện khá đầy đủ, với góc độ cá
nhân xin báo cáo với bà con cử tri một số nhiệm vụ cụ thể đến như sau:
- Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, cấp ủy, chính
quyền từ huyện đến cơ sở cần tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển
KT-XH và các nhiệm vụ chính trị được giao theo quy định.

- Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm
kỳ 2020-2025, Cần tập trung sắp xếp lại cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phấn đấu đến
năm 2025, ngành trồng trọt chiếm tỷ trọng 56%, ngành chăn nuôi chiếm 40%, dịch
vụ nông nghiệp chiếm 4%. Tích cực xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư phát triển
công nghiệp, gắn với thực hiện tốt các chương trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
Tập trung thực hiện tốt 02 chương trình mục tiêu quốc gia: Về giảm nghèo bền
vững và xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Hoàn thành, triển khai cấc bước liên

3

quan đến quy hoạch xây dựng thị trấn Tân Bình, đô thị Việt An và Sông Trà, phấn
đấu đến năm 2025 thị trấn Tân Bình đạt đô thị loại V.
- Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng HTCT trong sạch vững mạnh, củng cố,
kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, trách nhiệm và
gắn bó mật thiết với nhân dân.
Kính thưa bà con!
Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND, đại diện cho ý chí và nguyện vọng
hợp pháp, chính đáng của nhân dân nói chung, bà con cử tri Tân Bình nói riêng là một
vinh dự vô cùng to lớn đối với bản thân và gia đình. Nếu được bà con cử tri tín nhiệm.
Tôi sẽ:
- Thực hiện và phát huy vai trò trách nhiệm của một đại biểu HĐND theo quy
định pháp luật.
- Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri.
- Thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tổng hợp, phản ánh, kiến nghị, đề xuất các
cơ quan có thẩm quyền tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân
dân đang quan tâm.
Xin cảm ơn sự có mặt và quan tâm lắng nghe của tất cả bà con! Cảm ơn cử tri
nơi công tác, nơi cư trú đã tín nhiệm giới thiệu tôi tham gia ứng cử lần này. Cảm
ơn UBMTTQVN huyện đã tổ chức để tôi và các ứng cử viên đại biểu HĐND
huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 có dịp gặp gỡ, tiếp xúc và trao đổi với bà
con cử tri.
Một lần nữa, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, bà con cử tri mạnh khỏe, hạnh
phúc, thành công trong công việc cũng như cuộc sống. Chúc cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn!
Hiệp Đức, ngày 03 tháng 5 năm 2021
NGƯỜI VIẾT CTHĐ

Lê Văn Thiện

