CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
(Của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Hiệp Đức khoá VIII,
nhiệm kỳ 2021-2026)
Tôi tên: Nguyễn Như Công
Sinh ngày: 03/12/1975
Nơi ở hiện nay: K221/33 Trường Chinh, phường An Khê, Quận Thanh Khê,
Thành phố Đà Nẵng
Thực hiện các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp,
các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện về bầu cử đại biểu Quốc
hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, hôm nay Ủy ban nhân dân thị trấn Tân
Bình phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổ chức cho các ứng cử
viên ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 4 (thị
trấn Tân Bình) tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với
các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 4 xin được gửi tới các quý vị đại biểu, toàn thể
các vị cử tri lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.
Để các cử tri nắm được rõ hơn và thuận lợi trong quá trình tìm hiểu các ứng cử
viên và tiến hành bầu cử vào ngày 23 tháng 5 năm 2021, tôi xin giới thiệu ngắn gọn
như sau:
Bản thân tôi được tỉnh điều động về công tác tại UBND huyện Hiệp Đức từ
tháng 8/2016 đến nay và giữ chức vụ: Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân huyện Hiệp Đức. Lĩnh vực được phân công: Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn
diện các hoạt động của UBND huyện; kế hoạch phát triển KT-XH, quốc phòng - an
ninh, công tác tổ chức cán bộ, đối ngoại Nhà nước, tín ngưỡng, tôn giáo; điều hành
ngân sách Nhà nước cấp huyện, cho chủ trương về ngân sách trên tất cả các lĩnh vực,
bổ sung, cân đối mục tiêu ngân sách cho các xã, thị trấn,… Trải qua hơn 4 năm công
tác, tôi đã đem hết nhiệt tình và khả năng để cùng với Ban Thường Vụ Huyện ủy,
HĐND huyện, tập thể UBND huyện, các ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các
xã đoàn kết, chung sức kế thừa và phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước, khai
thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đưa kinh tế - xã hội huyện vượt qua khó khăn,
thách thức, xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để bức phá trong phát triển kinh
tế - xã hội.
Nhiệm kỳ qua trong bối cảnh chịu bất lợi của thiên tai, dịch bệnh,…nhưng kinh
tế duy trì đà tăng trưởng với tốc độ khá. Nông nghiệp chuyển dần theo hướng sản
xuất hàng hoá (tổng sản lương thực tăng 0,8% so với đầu nhiệm kỳ); công nghiệp xây dựng và thương mại - dịch vụ có bước phát triển tích cực, thu ngân sách trên địa
bàn có bước tiến vượt bậc (tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2021 đạt
2.724,839 tỷ đồng; tổng thu ngân sách đạt 3.466.446 triệu đồng, trong đó thu nội đại
199.894 triệu đồng, tăng bình quân hàng năm 19,4%, thu vượt dự toán 5 năm liên
tục). Công tác quy hoạch được chú trọng, diện mạo nông thôn, đô thị có nhiều đổi
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mới. Các mặt giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội cơ bản
đảm bảo, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng, an ninh, trật
tự an toàn xã hội được giữ vững.
Hôm nay, nhận được sự tín nhiệm của cơ quan và cử tri nơi cư trú giới thiệu tôi
ra ứng cử đại biểu HĐND huyện và Ủy ban MTTQVN huyện hiệp thương chính thức
giới thiệu vào danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy
ban bầu cử của huyện phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 (Thị trấn Tân Bình).
Đây là niềm vinh dự rất lớn của bản thân và cũng là trách nhiệm nặng nề trước cử tri
và nhân dân Thị trấn Tân Bình.
Tôi nhận thức rằng HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại
diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa
phương bầu ra, thực hiện chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của
địa phương. Việc chọn các đại biểu thật sự xứng đáng để bầu vào HĐND các cấp là
vấn đề hết sức quan trọng, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà
nước ta, là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do
dân và vì dân. Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu
HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, tôi thật sự thấy mình phải nhận một trách nhiệm
mới cao hơn, làm thế nào để hoàn thành chức trách của người đại biểu dân cử và đáp
ứng niềm tin của cử tri. Tôi xin hứa sẽ đem hết khả năng, trí tuệ của mình cùng với
các vị đại biểu HĐND huyện xây dựng huyện Hiệp Đức nói chung và thị trấn Tân
Bình nói riêng ngày càng phát triển.
Như chúng ta đã biết thị trấn Tân Bình là thị trấn miền núi, trung tâm của huyện
Hiệp Đức được thành lập vào ngày 25/02/2020 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích,
dân số của thị trấn Tân An và xã Quế Bình; có diện tích 23,17km2, dân số 6.969
người, có 06 khối phố và 23 tổ đoàn kết. Ngay sau khi sáp nhập dù gặp rất nhiều khó
khắc như: Cơ cấu tổ chức bộ máy thay đổi, việc thực hiện các thủ tục hành chính sau
khi sáp nhập, địa bàn rộng nên công tác quản lý tương đối khó khăn … nhưng với sự
đồng tình ủng hộ của Nhân dân và sự nổ lực của chính quyền địa phương nên đã
nhanh chóng bắt tay vào tổ chức để ổn định bộ máy, ổn định đời sống người dân, góp
phần quan trọng vào việc phát triển KT-XH, giữ vững AN-QP, an sinh xã hội trên địa
bàn huyện.
Theo tôi được biết vấn đề mà hiện nay cử tri thị trấn Tân Bình đang quan tâm
nhất đó là:
- Công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết
việc làm, phát triển kinh tế gắn với giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã
hội đang là vấn đề cử tri thị trấn quan tâm.
- Chất lượng giáo dục không đồng đều giữa các vùng trên địa bàn huyện.
- Việc thu gom và xử lý rác thải chưa đảm bảo; ô nhiễm môi trường trong chăn
nuôi; chất lượng nước sinh hoạt của người dân không đảm bảo làm ảnh hưởng đến
đời sống sinh hoạt của người dân.
- Tình trạng vi phạm an toàn giao thông. Đặc biệt tình trạng thanh thiêu niên vi
phạm pháp luật đang là mối lo ngại của nhiều gia đình và xã hội.
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Để tháo gỡ những vấn đề vướng mắc mà cử tri đang quan tâm thì công tác cán
bộ, kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, có tinh thần trách
nhiệm trong công việc được giao là việc cần được quan tâm đúng mức. Trong thời
gian đến sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kịp thời giải quyết những vấn đề
mà cử tri quan tâm; từng bước củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong Nhân dân vào
sự lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH
chung của huyện.
Căn cứ vào quy định của pháp luật, vào chức năng nhiệm vụ và phạm vi công
việc được giao, cùng với những kinh nghiệm tích lũy được trong những năm qua tôi
dự kiến Chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND huyện, khóa thứ
VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 với 1 số nội dung chủ yếu sau đây:
1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật,
hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo quy định của Luật Tổ chức
chính quyền địa phương, tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân
huyện, gần gũi, lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri để mang lại kết quả thiết thực.
Ra sức học tập, rèn luyện đạo đức phẩm chất, 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. Với trách nhiệm của người cán bộ và vai trò của người đại biểu Hội đồng
nhân dân, tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ các ngành, các
cấp, cùng với Nhân dân trong huyện quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, và Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ IX đề
ra đặc biệt là tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá:
- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, tập trung đầu tư trọng tâm, trọng
điểm các CCN, hạ tầng phục vụ cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,
chăn nuôi tập trung, du lịch, liên kết vùng và đẩy mạnh đầu tư xây dựng và phát triển
đô thị. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị Tân Bình gắn với quy
hoạch vùng huyện Hiệp Đức; định hướng phát triển các khu chức năng đô thị, tập
trung đầu tư xây dựng đồng bộ cả về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
- Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tăng cường
hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống
một cửa điện tử liên thông cấp xã đến cấp huyện và kết nối, giao dịch trên Cổng dịch
vụ công của tỉnh. Cải thiện tỷ lệ cung cấp các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến
người dân, doanh nghiệp ở mức độ 3, mức độ 4 gắn với việc đào tạo, xây dựng đội
ngũ cán bộ, công chức có trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cao; có chuyên môn
sâu, trong đó chú trọng ở các lĩnh vực: Thu hút đầu tư, đăng ký kinh doanh, đất đai...
Tạo lập môi trường thuận lợi để các tổ chức, cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo
được hỗ trợ, tư vấn khởi nghiệp thành công.
- Thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ
trong tình hình mới; Trong đó chú ý chất lượng đội ngũ cán bộ vừa giỏi chuyên môn
vừa nâng cao tình thần trách nhiệm công vụ, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh,
gọn, đúng pháp luật.
3. Với vai trò người đứng đầu chính quyền huyện, cùng tập thể lãnh đạo UBND
huyện thực hiện tốt giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo
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đảm trật tự - an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kéo giảm các tệ nạn xã hội, tội
phạm và tai nạn giao thông. Thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phát
huy quyền dân chủ của Nhân dân để xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.
4. Đối với thị trấn Tân Bình, trong quyền hạn và nhiệm vụ được giao, sẽ quan
tâm, hỗ trợ, đặc biệt là đề xuất UBND tỉnh và chỉ đạo các ngành chuyên môn quan
tâm, triển khai các dự án lớn, các cụm, khu công nghiệp được tỉnh phê duyệt, tạo
bước đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị. Tập trung công tác quy
hoạch thị trấn Tân Bình theo Nghị quyết phát triển đô thị của huyện. Huy động mọi
nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị theo quy hoạch; đầu tư nâng cấp
và làm mới các tuyến đường; hoàn thành Khu công viên trung tâm, trung tâm hành
chính, Quảng trường trung tâm; tiếp tục đầu tư thêm một cây cầu mới qua Sông
Tranh dự kiến kết nối với tuyến Quốc lộ 14E đoạn tránh qua địa bàn thị trấn Tân
Bình (Quế Bình cũ); phát triển Khu dân cư trung tâm thị trấn; Khu dân cư phố chợ,
Khu thương mại...đi kèm với hạ tầng đồng bộ, hiện đại phấn đấu đến năm 2025, thị
trấn Tân Bình đạt đô thị loại V. Đồng thời phấn đấu đến cuối năm 2021 thực hiện
thành công chuyển đổi số, xây dựng “xã thông minh”, thúc đẩy ứng dụng công nghệ
thông tin và chuyển đổi số góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý,
chỉ đạo điều hành của UBND huyện
Thường xuyên liên hệ và định kỳ gặp gỡ cử tri lắng nghe các ý kiến của bà con
cử tri phản ánh để từ đó biết được tâm tư, nguyện vọng của cử tri ở địa phương cùng
với UBND và HĐND huyện bàn các giải pháp giải quyết trước mắt và tầm nhìn chiến
lược. Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng các nội dung phản ảnh của
cử tri; giải quyết dứt điểm đối với các vụ khiếu nại kéo dài.
Tập trung giám sát những vấn đề nóng, bức xúc của cử tri, nhất là: Việc phòng
chống tham nhũng, lãng phí; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý ô nhiễm môi
trường, quản lý đất đai, bồi thường, GPMB, bố trí tái định cư ở các dự án đảm bảo
đúng pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư; tạo môi trường xã hội
và pháp lý lành mạnh cho người dân, doanh nghiệp.
Với chương trình hành đông nêu trên, nếu được sự tín nhiệm của cử tri bầu tôi
làm Đại biểu HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 bản thân tôi có thêm điều
kiện đem hết khả năng của mình cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hiệp
Đức nói chung và thị trấn Tân Bình nói riêng.
Xin trân trọng cám ơn những tình cảm quý báu mà cử tri thị trấn Tân Bình đã
động viên, chia sẻ giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua. Cảm ơn
UBMTTQVN huyện, các đơn vị liên quan đã tổ chức cuộc gặp gỡ, tiếp xúc lần này.
Kính chúc toàn thể cử tri, quý vị đại biểu cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh
phúc và thành đạt./.
Hiệp Đức, ngày 04 tháng 4 năm 2021
Ngƣời viết chƣơng trình hành động
Nguyễn Nhƣ Công

