CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ỨNG CỬ VIÊN HĐND HUYỆN HIỆP ĐỨC, KHÓA VIII,
NHIỆM KỲ 2021-2026
-------------Kính thưa đồng chí lãnh đạo!
Thưa các anh chị ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, xã!
Thưa tất cả bà con cử tri!
Hôm nay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với
UBND xã Quế Thọ và các KDC tổ chức cho các ứng cử viên đại biểu HĐND
huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.
Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới các quý vị đại biểu, toàn thể bà con cử
tri lời cảm ơn chân thành, lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành
công tốt đẹp.
Kính thưa bà con cử tri!
Tôi tên là: PHAN THỊ ÁNH ĐÀO
Sinh ngày: 11/4/1983
Quê quán: Xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
Thường trú: Khối phố An Nam, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức
Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Hiệp Đức
Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính học
Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, MTTQ, cơ quan Hội Nông dân
huyện, cử tri nơi cư trú tại khối phố An Nam và qua 3 lần hiệp thương của Ủy ban
Mặt trận TQVN huyện giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND huyện, khoá VIII,
nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 3, xã Quế Thọ. Được giới thiệu ra ứng cử
là niềm vinh dự và cũng là trọng trách rất lớn đối với tôi, gia đình và cơ quan.
Nhận thức rõ vai trò, vị trí, chức năng của HĐND và trách nhiệm của người
đại biểu HĐND. Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại
biểu HĐND huyện, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tôi xin hứa:
- Với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND tôi sẽ có kế hoạch thu
xếp công việc cơ quan, công việc gia đình để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu
HĐND, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Luôn học tập nâng cao trình độ, lý
luận chính trị, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống. Bản thân và gia
đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước
và các quy định của địa phương.
- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu HĐND theo
quy định của pháp luật. Phối hợp cùng với đại biểu HĐND huyện, xã Quế Thọ
tham gia tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của cử tri để phản ánh tại kỳ họp

HĐND, phản ánh với các cấp các ngành có liên quan, có thẩm quyền giải quyết.
Trên cơ sở đó, tham mưu HĐND đưa ra những quyết sách phù hợp với tình hình
phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các kỳ họp của HĐND nghiên cứu,
tham gia đóng góp vào các vấn đề của HĐND, đồng thời thẳng thắn nêu ra những
vấn đề đang được cử tri quan tâm. Tham gia thực hiện tốt vào hoạt động giám sát,
chất vấn do HĐND huyện tổ chức. Bảo vệ lợi ích chính đáng của cử tri, bảo vệ
quyền lợi của cử tri thông qua việc đề xuất ý kiến với các cấp uỷ Đảng, chính
quyền về các cơ chế phát triển kinh tế - tại địa phương.
- Là người làm công tác Hội Nông dân, gắn với các phong trào bản thân tôi
sẽ tích cực tham gia tuyên truyền vận động HVND thực hiện tốt các phong trào
như Phong trào Nông dân thi đua SXKDG giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền
vững, tham mưu với cấp có thẩm quyền mở các lớp tập huấn về kỹ năng chăn nuôi
trồng trọt, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để giảm
ngày công lao động. Tranh thủ nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách, quỹ hỗ trợ
nông dân với lãi xuất ưu đãi để bà con nông dân phát triển kinh tế giúp nhau giảm
nghèo, xây dựng NTM, xây dựng và phát triển công nghiệp theo hướng bền vững.
- Là ứng cử viên nữ, tôi rất quan tâm đến bình đẳng giới và sự phát triển
toàn diện của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu các quyền bình đẳng của phụ
nữ trong các lĩnh vực lao động, việc làm và chăm sóc sức khỏe. Phối hợp với các
đơn vị liên quan để tuyên truyền việc thực hiện pháp luật, đặc biệt là Luật Bình
đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, chống hành vi bạo lực gia đình, tiến
tới bình đẳng giới và luôn vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ.
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.
Cuối cùng tôi xin cảm ơn cử tri đã lắng nghe và cảm ơn UBMTTQVN
huyện, UBND, Ủy ban Mặt trận TQVN xã Quế Thọ và các khu dân cư đã tổ chức
hội nghị để cho tôi có buổi gặp gỡ, tiếp xúc, bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình
với cử tri KDC. Chúc bà con cử tri sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc buổi
tiếp xúc cử tri thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn!

