CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN
KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
- Kính thưa:………………………………………….
- Kính thưa toàn thể cử tri của………………………
Tôi tên: Nguyễn Tấn Nghiệp, sinh ngày 25/02/1979
Quê quán: Xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
Hộ khẩu thường trú: Thôn Nhì Tây, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức
Nơi ở hiện nay: Khối phố An Đông, thị trấn Tân Bình huyện Hiệp Đức, tỉnh
Quảng Nam. Trình độ chính trị: Cao cấp; chuyên môn: Ths Lâm học.
Chức vụ hiện nay: HUV, Bí thư Chi bộ Phòng NN-PTNT huyện; Phó
Trưởng phòng phụ trách Phòng NN-PTNT huyện Hiệp Đức.
Nơi làm việc: Phòng NN-PTNT huyện Hiệp Đức.
Ngày vào Đảng: Ngày 29/10/2004, Chính thức: Ngày 29/10/2005
Tôi được Ban Thường vụ Huyện ủy giới thiệu đại diện cho Phòng NN-PTNT
huyện Hiệp Đức tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ
2021-2026. Tôi được Hội nghị cử tri nơi công tác, cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao và
được UBMTTQ huyện hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND
huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là
vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước Huyện
ủy, cử tri và Nhân dân toàn huyện.
Trước hết là người con quê hương, tôi sinh ra và lớn lên tại thôn Nhì Tây, xã
Bình Lâm, năm nay tôi 42 tuổi và có 20 năm công tác (16 năm làm trên lĩnh vực
nông nghiệp và 04 năm làm Bí thư Đảng ủy xã). Trong quá trình công tác, bản thân
tôi luôn nổ lực phấn đấu, rèn luyện, học hỏi và không ngừng học tập để nâng cao
kiến thức phục vụ cho nhiệm vụ công tác và phục vụ Nhân dân. Tôi luôn nhận
được sự tin tưởng, giúp đỡ, phối hợp của cán bộ, đảng viên, Nhân dân nên đã giúp
tôi luôn hoàn thành tốt được chức năng, nhiệm vụ được giao trên lĩnh vực được
phân công.
Với thời gian công tác đó, dù chưa được làm đại biểu HĐND huyện nhưng
tôi luôn được cử tri và Nhân dân toàn huyện nói chung và cử tri xã nhà (Bình Lâm)
rất hài lòng với phong cách phục vụ Nhân dân từ công tác kiểm tra, hỗ trợ, hướng
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dẫn đến vai trò lãnh đạo, điều hành trên lĩnh vực nông nghiệp và công tác Đảng;
chưa bị cử tri, Nhân dân phàn nàn gì cho dù là nhỏ nhất.
Về lĩnh vực công tác của mình, nông nghiệp phát triển và đạt được kết quả
khá; tổng sản lượng lương hằng năm bình quân đạt 13.587,7 tấn; tổng đàn trâu
2.073 con, tổng đàn bò 9.753 con (bò lai chiếm 92%); tổng đàn lợn 10.146 con và
tổng đàn gia cầm 113.753 con. Tổng diện tích trồng rừng 19.001 ha rừng, trong đó
trồng rừng gỗ lớn có chứng chỉ rừng FSC 1.001 ha và tỷ lệ độ che phủ rừng đạt
41,3%. Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng bình quân hằng năm 2,7%.
Chương trình MTQG XD NTM, đến nay có 03 xã đạt chuẩn Nông thôn mới
(lũy kế có 6 xã); xây dựng được 04 khu dân cư mới kiểu mẫu.
Nhiệm kỳ tới (2021-2026) sẽ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát
huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng nhằm nâng cao giá trị gia tăng, tạo nguồn nguyên
liệu bền vững cho công nghiệp chế biến; phấn đấu đến năm 2025, nông nghiệp chiếm tỷ
trọng 56%, lâm nghiệp chiếm 40% và thủy sản chiếm 4,0%. Tập trung đầu tư vào lĩnh
vực lâm nghiệp, trọng tâm là phát triển rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu dưới tán
rừng gắn với đẩy mạnh hoạt động thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư theo chu
trình khép kín, bền vững. Phấn đấu đến năm 2025, ít nhất 6.000 ha rừng có chứng
chỉ FSC.
Đẩy mạnh phát triển KTV-KTTT, đầu tư trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế
cao (măng cụt, sầu riêng); xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả
để nhân rộng; đưa các loại giống mới (cây, con), có chất lượng và giá trị vào sản
xuất.
Tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng 03 xã (Quế Lưu, Thăng Phước và
Sông Trà) về đích nông thôn mới và 11 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới
kiểu mẫu; 02 xã còn lại (Phước Trà và Phước Gia) đạt từ 14 tiêu chí trở lên. Triển
khai đồng bộ các giải pháp xây dựng huyện nông thôn mới, phấn đấu đến năm
2025, huyện đạt ít nhất 80% tiêu chí theo quy định.
Từ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HDND
theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương. Nếu được cử tri tín nhiệm
bầu làm đại biểu HĐND huyện tôi luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định
của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ
trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND huyện. Trong đó tập
trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
Thứ nhất, nhiệm vụ đầu tiên tôi xác định là gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ
với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử, chịu sự giám sát của nhân dân;
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dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; lắng nghe,
thường xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của Nhân
dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền; tiếp thu, phản ánh
trung thực với HĐND, mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về
những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải
quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo
trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.
Thứ hai, là người đứng đầu ngành nông nghiệp của huyện, tôi luôn suy nghĩ
phải làm những gì và phải làm bằng cách nào để ngành nông nghiệp được phát
triển, chất lượng nông, lâm sản sạch, không hóa chất, chất lượng cao để đáp ứng và
phục vụ tốt cho đời sống của Nhân dân; xây dựng nông thôn mới được thực chất,
đời sống Nhân dân được cải thiện và nâng cao, cơ ở hạ tầng được đầu tư đồng bộ,
giao thông thông suốt, đường làng ngõ xóm sạch sẽ, nhà ở của nhân dân được
khang trang….
Với vai trò và trách nhiệm của mình, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo Phòng NNPTNT tích cực làm việc, phối hợp với các ban, ngành của Tỉnh, huyện và thực hiện
tốt vai trò tham mưu cho Huyện ủy, HĐND và UBND huyện để từng bước thực
hiện các nhiệm vụ, công việc đó.
Thứ ba, đối với bản thân, tôi luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối
sống; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước, không ngừng học tập, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được
Đảng và nhân dân giao phó. Là người con quê hương, tôi luôn nghĩ về quê hương,
luôn mong muốn được đóng góp những gì có thể cho xây dựng quê hương phát
triển. Tôi kính mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các vị cử tri để tôi có cơ
hội thực hiện được trách nhiệm của một đại biểu HĐND huyện, mong muốn của
mình cho ngành nông nghiệp và với cử tri xã nhà./.

