CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
(Vận động bầu cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026)
Tôi tên: Nguyễn Thị Thu Giang, sinh ngày 19/7/1977.
Nơi sinh: Phước Hiệp – Phước Sơn – Quảng Nam.
Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch.
Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán; Ths Tài chính – Ngân hàng.
Kinh nghiệm công tác: quản lý tài chính – ngân sách.
Được sự đề cử của cơ quan nơi tôi công tác, sự tín nhiệm của cử tri
khối phố An Tây, thị trấn Tân Bình và qua hiệp thương của UBMT TQVN
huyện giới thiệu tôi được ra ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 20212026.
Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 20212026 là một vinh dự lớn cho bản thân tôi. Nếu được bà con cử tri xã Hiệp
Thuận, Hiệp Hòa tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ
đến, tôi xin hứa:
Một là: Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu
HĐND huyện theo quy định của Pháp luật. Liên hệ chặt chẽ với bà con cử
tri để kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng bà con cử tri; những
thuận lợi và khó khăn của địa phương để tham mưu, đề xuất với lãnh đạo
HĐND, UBND huyện giải quyết và đưa ra các chủ trương, giải pháp phù
hợp để địa phương phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.
Hai là: Hiệp Thuận, Hiệp Hòa là đơn vị có nguồn thu nội địa thấp
(DT thu nội địa của Hiệp Thuận là 88,9 triệu đồng, của Hiệp Hòa là 128,2
triệu đồng), nguồn thu chỉ đảm bảo được 1,8% (HT) - 2,5% (HH) chi ngân
sách. Vì vậy, nhiệm vụ chi ngân sách của địa phương chủ yếu là nhận bổ
sung từ ngân sách cấp trên (Dự toán chi năm 2021 của Hiệp Thuận là
4.850 triệu đồng, Hiệp Hòa là 5.036 triệu đồng). Do đó, với nhiệm vụ
chuyên môn hiện nay bản thân tôi sẽ nghiên cứu nhu cầu chi ngân sách
thực tế tại địa phương cũng như phối hợp với các cơ quan chuyên môn của
huyện để cùng với lãnh đạo, công chức phòng TC-KH tham mưu UBND
huyện xây dựng định mức chi ngân sách cấp xã trong thời kỳ ổn định ngân
sách 5 năm (2022-2026); theo đó, định mức chi ngân sách sẽ đảm bảo để
địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - VH –XH, ổn định ANQP;

trong đó đặc biệt chú trọng đến định mức chi phát triển kinh tế (các cơ chế
hỗ trợ phát triển KTV KTTT giai đoạn 2021-2025; phát triển HTX; phòng
chống thiên tai, dịch bệnh…) nhằm giúp cho người dân có điều kiện phát
triển kinh tế, thoát nghèo, nâng cao đời sống văn hóa xã hội.
Ba là: Tham gia giám sát, chất vấn việc tổ chức triển khai thực hiện
các chương trình MTQG (giảm nghèo, XD NTM); các cơ chế, chính sách
phát triển kinh tế do TW; HĐND tỉnh, huyện ban hành; việc chi trả các chế
độ bảo trợ xã hội; hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho sinh viên, học sinh…
đến người dân có được kịp thời, đúng đối tượng, đúng mức chi theo quy
định.
Bản thân tôi từ việc đảm bảo các tiêu chuẩn của người ứng cử đại
biểu HĐND huyện, sự tận tâm trong công việc chuyên môn; cho nên được
giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện lần này bản thân tôi rất mong
nhận được sự tín nhiệm của bà con cử tri. Tuy nhiên, dù trúng hay không
trúng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tôi cũng luôn cố gắng
hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình theo sự phân công, phân nhiệm của cấp
trên.
Cuối cùng, tôi xin cảm ơn sự có mặt và lắng nghe của bàn con cử tri,
cảm ơn UBMT TQVN huyện Hiệp Đức, xã Hiệp Thuận – Hiệp Hòa đã tổ
chức cho chúng tôi có được cơ hội gặp gỡ tiếp xúc với bà con cử tri. Xin
chúc các quý vị đại biểu, bà con cử tri mạnh khỏe.
Xin trân trọng cảm ơn!

CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
(Vận động bầu cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026)
Tôi tên: Nguyễn Thị Thu Giang, sinh ngày 19/7/1977 (44 tuổi)
Nơi sinh: Phước Hiệp – Phước Sơn – Quảng Nam
Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch
Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán; Ths Tài chính – Ngân hàng
Kinh nghiệm công tác: quản lý tài chính – ngân sách; bản thân có thời gian
công tác là 22 năm tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện.
Được sự đề cử của cơ quan nơi tôi công tác, sự tín nhiệm của cử tri
khối phố An Tây, thị trấn Tân Bình và qua hiệp thương của UBMT TQVN
huyện giới thiệu tôi được ra ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 20212026.
Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 20212026 là một vinh dự lớn cho bản thân tôi và cũng là trọng trách lớn đối với
cử tri. Nếu được bà con cử tri xã Hiệp Thuận, Hiệp Hòa tín nhiệm bầu tôi
làm đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ đến, tôi xin hứa:

+ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu
HĐND huyện theo quy định của Pháp luật. Liên hệ chặt chẽ với bà con cử
tri để kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng bà con cử tri; những
thuận lợi và khó khăn của địa phương để tham mưu, đề xuất với lãnh đạo
HĐND, UBND huyện giải quyết; đưa ra các chủ trương, giải pháp phù hợp
để địa phương phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.
+ Hiệp Thuận, Hiệp Hòa là đơn vị có nguồn thu nội địa thấp, nguồn
thu chỉ đảm bảo được 1,8% - 2,5% chi ngân sách. Vì vậy, nhiệm vụ chi
ngân sách của địa phương chủ yếu là nhận bổ sung từ ngân sách cấp trên.
Do đó, với nhiệm vụ chuyên môn hiện nay bản thân tôi sẽ nghiên cứu nhu
cầu chi ngân sách thực tế tại địa phương cũng như phối hợp với các cơ
quan chuyên môn của huyện để cùng với lãnh đạo, công chức phòng TCKH tham mưu UBND huyện xây dựng định mức chi ngân sách cấp xã
trong thời kỳ ổn định ngân sách 5 năm (2022-2026), theo đó định mức chi
sẽ đảm bảo để địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - VH –
XH, ổn định ANQP; trong đó đặc biệt chú trọng đến định mức chi phát
triển kinh tế (các cơ chế hỗ trợ phát triển KTV KTTT giai đoạn 2021-2025;
phát triển HTX; phòng chống thiên tai, dịch bệnh…) nhằm giúp cho người
dân có điều kiện phát triển kinh tế, thoát nghèo, nâng cao đời sống văn hóa
xã hội.
+ Tham gia giám sát, chất vấn việc tổ chức triển khai thực hiện các
chương trình MTQG (giảm nghèo, XD NTM); các cơ chế, chính sách phát
triển kinh tế do TW; HĐND tỉnh, huyện ban hành; việc chi trả các chế độ
BTXH; hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho sinh viên, học sinh… đến người
dân có được kịp thời, đúng đối tượng, đúng mức chi theo quy định.
Bản thân tôi từ việc đảm bảo các tiêu chuẩn của người ứng cử đại
biểu HĐND huyện, sự tận tâm trong công việc chuyên môn. Vì vây, tôi rất
mong nhận được sự tín nhiệm của bà con cử tri. Tuy nhiên, dù trúng hay
không trúng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tôi cũng luôn cố
gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình theo sự phân công, phân nhiệm của
cấp trên.
Cuối cùng, tôi xin cảm ơn sự có mặt và lắng nghe của bàn con cử tri,
cảm ơn UBMT TQVN huyện Hiệp Đức, xã Hiệp Thuận – Hiệp Hòa đã tổ

chức cho chúng tôi có được cơ hội gặp gỡ tiếp xúc với bà con cử tri. Xin
chúc các quý vị đại biểu, bà con cử tri mạnh khỏe.

