CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
của ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Đức,
khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
----- Kính thưa đồng chí Huỳnh Hữu Cường, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy,
Trưởng Ban dân vận, chủ tịch Ủy Ban MTTQVN huyện, chủ trì hội nghị;
- Kính thưa các đồng chí trong cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN xã
Quế Thọ;
- Kính thưa các đồng chí là cán bộ dân chính đảng thôn ………., thôn …….,
và thôn ………. và toàn thể bà con cử tri của 03 thôn nói trên có mặt hôm nay;
- Kính thưa các đồng chí đại biểu.
Hôm nay Ủy Ban Mặt trận TQVN huyện phối hợp cùng với HĐND - UBND
xã Quế Thọ tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu
HĐND huyện Hiệp Đức khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, để các ứng cử viên báo
cáo chương trình hành động của mình trước cử tri, trao đổi những vấn đề cử tri
quan tâm.
Lời đầu tiên cho phép tôi kính chúc các đồng chí lãnh đạo địa phương, bà
con cử tri thôn …. Lời kính chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc
sống, chúc buổi tiếp xúc cử tri thành công tốt đẹp.
Tôi tên là: Nguyễn Văn Quốc Việt
Sinh ngày 10 tháng 01 năm 1977
Quê quán: xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Khối phố 4, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh QN
Cấp bậc hiện nay là Thượng tá
Chức vụ: Chính trị viên Ban CHQS huyện Hiệp Đức.
Chức vụ Đảng hiện nay là Huyện ủy viên; Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự
huyện; là thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
Được về với bà con xã Quế Thọ tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện là
nguyện vọng và cũng là trách nhiệm, là vinh dự của bản thân. Tôi xin cảm ơn sự
quan tâm của cấp ủy, chính quyền, UBMTTQVN, các ban, ngành, hội, đoàn thể
của địa phương; xin chân thành cảm ơn tất cả cử tri đã tạo điều kiện để cho bản
thân tôi được gặp gỡ, được tiếp xúc và được báo cáo ý nguyện của mình.
Là người con của quê hương Quảng Nam, đang học tập và công tác trên
mảnh đất quê hương Hiệp Đức trung dũng, kiên cường, với hơn 25 năm quân ngũ,
được đào tạo, rèn luyện trong môi trường quân đội, bản thân tôi luôn trăn trở trước
những khó khăn của Nhân dân; trước những khó khăn của xã hội và trách nhiệm
của mình gắn với quê hương và đất nước.
Là cán bộ trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản thân đã trải qua nhiều đơn
vị công tác, nhiều cương vị từ một người chiến sĩ, đến trung đội trưởng, chính trị
viên đại đội, chính trị viên tiểu đoàn, cán bộ Trung đoàn, và nay là Chính trị viên
Ban CHQS huyện Hiệp Đức. Trên tất cả các cương vị công tác, bản thân luôn toàn
tâm, toàn ý với công việc, với chức trách và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà
đảng, quân đội và Nhân dân giao cho.
Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Kính thưa các vị lãnh đạo địa phương và toàn thể bà con cử tri xã Quế Thọ.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm
kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nhằm lựa chọn những đại
biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của Nhân dân, góp
phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, nhà nước của dân, do
dân và vì Nhân dân. Vì vậy, tôi mong mình trở thành đại biểu HĐND huyện để
được tiếp xúc với người dân, được cử tri tin tưởng, trao gửi tâm tư, nguyện vọng,
để mình thật sự là cầu nối giữa cử tri với HĐND huyện và giữa HĐND huyện với
cử tri, góp sức mình cùng với HĐND huyện đề ra những chủ trưởng, quyết sách
đáp ứng kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và cũng như cử tri xã nhà.
Được bầu vào đại biểu HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, bản
thân xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể một số nội dung sau:
Một là, bản thân phải phấn đấu liên tục để xứng đáng với 5 tiêu chuẩn Đại
biểu HĐND được xác định trong Luật bầu cử Hội đồng nhân dân. Sẽ quyết tâm
mang hết khả năng, trí tuệ, tinh thần, trách nhiệm của mình để phục vụ Nhân dân;
đóng góp cho sự phát triển chung của huyện Hiệp Đức trong đó có xã Quế Thọ của
chúng ta.
Hai là, Trách nhiệm của một cán bộ quân đội nhân dân Việt Nam: Tôi
luôn có lập trường tư tưởng luôn kiên định vững vàng, gương mẫu chấp hành
nghiêm hiến pháp, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội. Tiếp tục tu dưỡng về
phẩm chất chính trị, rèn luyện đạo đức của người quân nhân cách mạng, lối sống
trong sạch lành mạnh; khiêm tốn học hỏi, nâng cao kiến thức; trình độ, năng lực
công tác, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và
không tham ô, lãng phí; kiên quyết đấu tranh các quan điểm sai trái, phòng chống
tội phạm và các vấn đề xã hội bức xúc.
Ba là, Thực hiện tốt trách nhiệm người đại biểu của nhân dân: quyết
tâm phấn đấu hoàn thành trọng trách mà Đảng, Quân đội và Nhân dân giao phó.
Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của một người đại biểu nhân dân theo quy
định của pháp luật, thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra với quyết tâm,
tinh thần trách nhiệm cao. Trong đó tập trung đề xuất những giải pháp cụ thể hóa
đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế
trận an ninh nhân dân; xây dựng quân đội, Công an nhân dân cách mạng, chính
quy tinh nhuệ từng bước hiện đại; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu,
lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp, thực hiện có hiệu quả chương
trình quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, về giảm nghèo bền vững và phát triển
đời sống vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn của huyện, trong đó có xã Quế Thọ.
Bốn là, với chức trách là Huyện ủy viên, Chính trị viên Ban CHQS huyện
Tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề quốc phòng và an ninh, vì huyện của
chúng ta là địa bàn có vị trí chiến lược, đặc biệt quan trọng của tỉnh Quảng Nam.
Trước tình hình phức tạp của thế giới, khu vực, nhất là tình hình trên biển Đông,
Nhân dân và cử tri cả nước đang đặc biệt quan tâm, tôi sẽ cùng với Đảng ủy - Ban
Chỉ huy quân sự huyện phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương
đẩy mạnh xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân
dân, xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ và lực lượng vũ trang huyện vững mạnh
toàn diện, cùng với toàn quân, toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn
vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, an ninh chính trị để
huyện ta cùng với cả nước xây dựng và phát triển giàu mạnh.

Như bà con đã biết, Quân đội ta từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến
đấu, quân đội của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Ngoài chức năng chiến
đấu, quân đội còn là đội quân công tác. Chính vì vậy, tôi sẽ cùng với Đảng ủy, Ban
Chỉ huy quân sự huyện kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy lãnh đạo,
chỉ đạo các địa phương, đơn vị tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa
phương vững mạnh toàn diện, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây
dựng xã, thị trấn, thôn, khối phố phát triển kinh tế, gắn với giữ vững ổn định QPAN, địa bàn, khu dân cư an toàn, thực hiện tốt chính sách trong đó tập trung vào
giải quyết chế độ theo Quyết định 49, 290, 62 của Thủ tướng Chính phủ, giải quyết
lao động, việc làm cho quân nhân xuất ngũ; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên
tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn huyện, trong đó có xã Quế Thọ chúng
ta, với phương châm “Dân cần quân có, Dân khó có quân”, nhằm góp phần giữ
vững ổn định chính trị, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế - xã hội, nâng
cao đời sống Nhân dân.
Năm là, Bản thân tôi sẽ cùng với các thành viên của HĐND huyện dành
nhiều thời gian liên hệ chặt chẽ, tiếp thu, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng
chính đáng của cử tri; tích cực tham gia ý kiến đề xuất các giải pháp thực hiện các
chương trình, mục tiêu phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh… của địa phương;
làm cầu nối giữa xã Quế Thọ với huyện ủy, HĐND, UBND huyện trong việc giải
quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, nhất là lĩnh vực kinh tế - xã
hội, quốc phòng, an ninh; nâng cao đời sống Nhân dân.
Kính thưa các đồng chí đại biểu, các vị lãnh đạo địa phương và toàn thể bà
con cử tri xã……………..:
Vì thời gian có hạng tôi không thể nói hết ý nguyện của mình là người cán
bộ của Nhân dân, tôi chỉ nêu một số vấn đề đáng quan tâm cho nhiệm kỳ đến, tôi
mong rằng các cử tri ủng hộ cho tôi. Và tôi tự nhận thức rằng, để thực hiện tốt ý
nguyện đó, việc giữ mối quan hệ với Nhân dân là yếu tố quan trọng, quyết định
nhất tới hiệu quả, công việc của mình. Chịu sự giám sát của Nhân dân, được Nhân
dân tin tưởng, ủng hộ, giúp đỡ chính là cội nguồn sức mạnh, đây là yếu tố quan
trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu HĐND. Bằng tất cả tình cảm,
trách nhiệm và lòng nhiệt huyết, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà cử tri giao cho
Xin chân thành cảm ơn cử tri đã lắng nghe, cảm ơn UBMTTQVN xã, cấp ủy,
chính quyền địa phương đã giúp chúng tôi được gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri hôm nay!
Cuối cùng xin trân trọng cảm ơn tất cả cử tri.

