CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HIỆP ĐỨC
NHIỆM KỲ 2021-2026
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!
Thưa các đồng chí ứng cử viên đại biểu HĐND huyện!
Thưa tất cả bà con cử tri!
Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới 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: Trần Anh Đức, sinh năm 1975, quê quán: TT Tân Bình, huyện Hiệp
Đức, tỉnh Quảng Nam.
Nơi ở hiện nay: Thôn Trà Sơn, xã Sông Trà; Hiện đang công tác tại: Cty
TNHH MTV Đức Uyên, giữ chức vụ: Chủ Tịch công ty.
Bản thân tôi rất phấn khởi và vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú đề
cử tham gia ứng cử và được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hiệp thương giới
thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời được Ủy ban Bầu cử huyện phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 (xã
Bình Sơn, Thăng Phước). Hôm nay được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam huyện và Ủy ban nhân dân của đơn vị bầu cử tổ chức cho Đoàn ứng cử viên
đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 về gặp gỡ, tiếp xúc với cử
tri của toàn xã Bình Sơn và Thăng Phước thực hiện vận động bầu cử, trong đó có
bản thân tôi.
Kính thưa toàn thể bà con cử tri!
Là Doanh Nghiệp tôi ý thức được rằng: Vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền
hạn của HĐND, đại biểu HĐND là rất quan trọng, HĐND là cơ quan quyền lực
Nhà nước ở địa phương. Đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của
nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa
phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Quyết định các vấn đề của địa phương do
Luật định; giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và thực hiện
Nghị quyết HĐND các cấp.
Nếu được bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu
Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, với tư cách vừa là
đảng viên Doanh nghiệp, vừa là một đại biểu dân cử sẽ có điều kiện thuận lợi hơn,
trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là đề xuất, kiến nghị
những vấn đề, những lĩnh vực mà bà con cử tri quan tâm. Để thực hiện tốt nhiệm
vụ của người đại biểu dân cử, bản thân tôi thấy cần:
1. Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận
và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên
môn, vừa dành thời gian để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.
2. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú
và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy
định; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và

nhân dân; đóng góp ý kiến vào các quyết định, Nghị quyết của HĐND phù hợp với
tình hình thực tế của địa phương; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế,
xã hội, QP-AN của xã.
3. Thực hiện tốt vai trò là đại diện nông dân, doanh nghiệp, có tiếng nói
chung, bảo vệ quyền lợi cho các thành phần kinh tế, phát huy sức mạnh đại đoàn
kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Tích cực tham
gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền nhằm góp phần hoàn thành tốt
nhiệm vụ của công tác của Đảng và Nhà nước giao phó.
4. Là ứng cử Doanh nghiệp, tôi rất quan tâm đến việc phát triển kinh tế tại
địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng,
dân chủ, văn minh. Tập trung nghiên cứu và đề xuất các chủ trương để phát triển
kinh tế nông, lâm nghiệp. Tạo các chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng đưa ra các
mô hình có hiệu quả vào thực tiễn, thay đổi một số cơ cấu cây con giống phù hợp
với thổ nhưỡng đất đai thời tiết khí hậu tại địa phương.
5. Là doanh nghiệp đồng thời cũng là đảng viên tôi xác định dù trúng cử hay
không trúng cử tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ
cho Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Để xứng đáng là một đại biểu Hội đồng nhân dân, xứng đáng với sự tin
tưởng, tín nhiệm của cử tri, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc hết sức mình và sắp
xếp công việc thật khoa học để tham gia đầy đủ các kỳ họp Hội đồng nhân dân,
cùng các cấp, các ngành ở địa phương bàn bạc rõ các vấn đề mà cử tri ý kiến.
Đồng thời sẽ không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tiếp tục học tập để nâng
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lí luận chính trị cũng như những hiểu biết về
xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác giáo dục trong thời kì mới; luôn
gương mẫu và vận động nhân dân, gia đình thực hiện nghiêm túc Hiến pháp và
pháp luật.
Một lần nữa, xin cảm ơn bà con cử tri đã quan tâm lắng nghe, cảm ơn Ủy
ban MTTQ Việt Nam các cấp và các cơ quan, đơn vị đã tổ chức hội nghị để tôi có
dịp gặp gỡ, tiếp xúc, bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình với cử tri trên địa bàn
xã; cảm ơn bà con cử tri đã dành thời gian đến dự hội nghị, chúc quý vị đại biểu và
bà con cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp./.
Trân trọng!
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