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Họ và tên: Nguyễn Tấn Hòa sinh năm 04/5/1972,
Chức vụ hiện nay: Bí Thư Đảng ủy-CT HĐND Xã Bình Lâm,
Ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng
Nam.
Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị
tôi được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 20212026. Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với bản thân, vì tôi biết rằng đại biểu HĐND
do cử tri địa phương bầu ra. Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại điện
cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
Với tư cách là ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện ứng cử tại đơn vị bầu
cử số 1 xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tôi xin trình bày dự kiến Chương trình hành
động của tôi trước bà con cử tri, nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại
biểu HĐND huyện khóa VIII nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND
được luật chính quyền địa phương quy định, tôi sẽ đem hết sức mình để hoàn thành
nhiệm vụ của người đại biểu HĐND được nhân dân giao phó, cụ thể là:
Trong nhiệm kỳ đến phải quyết tâm chỉ đạo và thực hiện đảm bảo các mục
tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đảng bộ xã, Nghị quyết Đảng bộ huyện đã đề ra
- Tổ chức quán triệt sâu kỹ nội dung Nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ
huyện lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng. Tuyên truyền nghị quyết này đến cán bộ, đảng viên
và nhân dân; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch theo từng năm để thực
hiện với những mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế
của địa phương để lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện.
- Chỉ đạo Mặt trận tổ quốc, các hội đoàn thể xây dựng chương trình, kế
hoạch cụ thể của tổ chức mình và triển khai quán triệt, tuyên truyền, vận động hội

viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà
nghị quyết đã đề ra.
- Bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính
trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Bản thân sẽ phát huy vai trò và trách nhiệm của một đại biểu, thường xuyên
liên hệ chặt chẽ, gần gũi với cử tri, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri , dành nhiều
thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri nơi mình ứng cử , nắm bắt đầy đủ tâm tư,
nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất chính đáng, thiết thực của cử tri. Phản ánh, kiến
nghị, đề xuất kip thời, đầy đủ, trung thực với cấp uỷ, chính quyền các cấp, các
ngành chức năng để có những giải pháp, biện pháp xử lý thoả đáng, đáp ứng sự
mong đợi, kỳ vọng của cử tri, nhất là đối với các vấn đề mà cử tri quan tâm, trăn
trở. Đồng thời, đặc biệt quan tâm đến những đối tượng người có công và tập trung
cao độ việc xây dựng Nông thôn mới, đầu tư giáo dục, y tế, quan tâm đời sống
nhân dân, giảm tai tệ nạn, tai nạn giao thông... và nâng cao đời sống nhân dân
trong toàn xã.
Bản thân luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết và tiếp xúc với cử tri định kỳ
theo luật định, tiếp xúc cử tri trước và sau khi họp HĐND để lắng nghe những tâm
tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri về các vấn đề chủ trương, chính sách, pháp
luật của Đảng, Nhà nước những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và
quyền lợi của công dân. Trên cơ sở đó, tôi sẽ báo cáo, phản ánh đầy đủ kịp thời với
HĐND, với các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để góp phần giải quyết những yêu
cầu nguyện vọng chính đáng của các cử tri đúng chính sách, pháp luật của nhà
nước.
Bản thân sẽ phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử,
tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết
của HĐND sao cho phù hợp với địa phương, nhằm đưa nền kinh tế - xã hội trong
địa bàn xã nhà phát triển nhanh hơn, nhất là đời sống của bà con cử tri được nâng
lên, đồng thời giám sát các cơ quan chính quyền, cán bộ,công chức, viên chức nhà
nước trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước, nhất là phòng chống tiêu cực, lãng phí của công, nhằm góp phần xây dựng
chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Với tư cách là ứng cử viên của HĐND huyện là Bí thư đảng ủy - Chủ tịch
HĐND xã ngoài vấn đề chống tiêu cực,lãng phí và bệnh thành tích điều mà tôi
quan tâm nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống của bà con cử tri xã nhà , xây dựng

xã Bình Lâm trở thành xã nông thôn mới nâng cao,Việt An trở thành đô thị loại V
trong những năm đến.
Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ này là một vinh dự
và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi. Do đó, cho dù có trúng cử hay
không trúng cử bản thân tôi cũng luôn cố gắng hết sức hết lòng phục vụ nhân dân,
hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên phân công. Nhưng nếu được bà con cử tri
tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND huyện, tôi sẽ có điều kiện và thuận lợi hơn
trong việc thực hiện dự kiến chương trình hành động mà bản thân tôi vừa nêu. Cuối
cùng tôi xin kính chúc bà con cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trên mọi
lĩnh vực.
Xin chân thành cảm ơn./
Bình Lâm, ngày …tháng 5 năm 2021
Ngƣời làm chƣơng trình
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