CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ
Tôi tên là: Trần Quốc Trí; sinh năm 1980;
Quê quán: thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam;
Chức vụ hiện nay: HUV, Bí thư đảng ủy thị trấn Tân Bình;
Là đại biểu HĐND thị trấn khóa V, VI, VII; đại biểu HĐND huyện khóa VI,
VII.
Hôm nay Mặt trận huyện Tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri TT Tân Bình với
ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện dưới hình thức trực tuyến. Bản thân không tham
vọng gì nhiều , hơn nữa do thời giam có hạn nên xin tham gia phát biểu 1 số ý kiến
sau:
Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn Mặt trân, Các cơ quan, đơn vị đã tạo điều kiện cho
tôi được gặp gỡ trao đổi, tâm tư tình cảm và lắng nghe ý kiến của bà con cử tri chiều
hôm nay và xin chân thành cảm ơn Mặt trận huyện, UBBC huyện, cử tri nơi cư trú
và cử tri nơi công tác đã giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND huyện trên địa bàn thị
trấn . Đây là một vinh dự rất lớn cho bản thân.
Nhân dịp tiếp xúc hôm nay bản thân xin cảm ơn toàn thể bà con cử tri thị trấn
Tân Bình trong thời gian qua đã tín nhiệm, giúp đỡ, ủng hộ, tham gia góp ý, phản ánh
nhiều ý kiến sát thực tế và nguyện vọng của bà con để bản thân phối hợp với các
ngành chức năng tập trung giải quyết và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ người
đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.
Từ những việc làm cụ thể, cộng với sự đồng thuận của nhân dân trong thời gian
qua cho thấy sự phát triển của huyện nói chung và thị trấn Tân Bình có sự thay đổi
đáng kể.
Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; kinh tế
luôn duy trì ở mức tăng trưởng khá; tỷ trọng ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng
từng bước giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; nhiều công trình giao thông trên địa bàn
được hình thành, các điểm dân cư, các khu vui chơi giải trí, khu trung tâm hành chính
huyện, thị trấn...đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt giải trí của người dân. Công tác giáo
dục được quan tâm; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng cải thiện;
Vấn đề an sinh xã hội được quan tâm giải quyết, tỷ lệ hộ nghèo giảm; Tình hình
ANCT-TTATXH được giữ vững; Công tác cải cách hành chính bước đầu đi vào nề
nếp. Điểm nổi bật ở đây thông qua đối thoại, các cuộc tiếp xúc cử tri và phản ánh
trực tiếp từ người dân: Đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền của huyện bản thân đã
tổng hợp kiến nghị với huyện giải quyết và thông tin lại cho bà con biết. Những ý
kiến thuộc về thẩm quyền địa phương bản thân đã tập trung chỉ đạo giải quyết nhất là

những lĩnh vực nổi cộm như đất đai, môi trường, giải tỏa đền bù, chế độ chính
sách…liên quan trực tiếp đến quyền lợi của bà con.
Nhiệm vụ của địa phương Tân Bình trong thời gian tới là tập trung xây dựng
Tân Bình đạt đô thị loại 5 vào năm 2025, việc đầu tiên phải làm đó là công tác quy
hoạch, đầu tư XD cơ sở hạ tầng khung; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh
thần của người dân giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2%; tập trung giải quyết dứt
điểm các vấn đề phát sinh xảy ra trên địa bàn. Để làm được điều này luôn cần có sự
đồng thuận và ủng hộ của người dân.
Là một người con sinh ra và lớn lên trên mãnh đất Tân Bình nên rất hiểu về
truyền thống, tâm tư và nguyện vọng của người dân ;Chính vì vậy, nếu được bà con
tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu làm đại biểu HĐND huyện trên địa bàn thị trấn.
Với tư cách vừa là người cán bộ lãnh đạo tại địa phương Tân bình, vừa là cán bộ dân
cử sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc thực hiện vai trò trách nhiệm của mình
nhất là kết nối được mối quan hệ giữa huyện với Tân Bình trong quá trình xây dựng
Tân Bình cũng như giải quyết các vấn đề bức xúc mà bà con quan tâm: Bản thân xin
nguyện
1. Đề xuất với huyện uu tiên đầu tư nguồn lực cho Tân Bình phát triển theo định
hướng nhất là vấn đề cơ sở hạ tầng giao thông để tạo động lực phát triển kinh tế trên
địa bàn.
2. Phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác; Thường xuyên tiếp xúc
và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, gắn bó mật thiết với nhân dân,
năm chắc thực tiễn tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, để đưa tiếng nói của
nhân dân đến với HĐND huyện và các cơ quan chuyên môn của huyện.thông qua
giám sát và chất vấn tại các kỳ họp; đồng thời cung cấp đến cư tri những thông tin
được phép liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cư tri.
3. Cùng tập thể cấp ủy, chính quyền và nhân dân thị trấn Tân Bình quyết tâm
xây dựng thị trấn đạt đô thị loại 5 vào năm 2025, từng bước nâng cao đời sống vật
chất và tinh thần của người dân, quyết tâm giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2% vào
năm 2025. Nghiên cứu ban hành mộ số cơ chế để tạo điều kiện cho người dân phát
triển KT( nhiệm kỳ vừa qua đã ban hành một số cơ chế phát huy hiệu quả). Thực hiện
quyết liệt công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch mọi quy định, tập trung
giải quyết tốt các vấn đề đất đai, môi trường, chính sách, vấn đề an sinh xã hội... tạo
điều kiện tốt nhất cho nhân dân tham gia giám sát, tham gia xây dựng Đảng, chính
quyền. Nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức để phục vụ tốt nhu cầu của
nhân dân. Cũng như góp sức cùng tập thể HĐND huyện tiếp tục nâng cao chất lượng
hoạt động theo hướng dân chủ, phản ánh đúng và đầy đủ nguyện vọng của nhân dân.
4. Bản thân không ngừng học tập, rèn luyện, trao dồi về phẩm chất, đạo đức,
năng lực, không vụ lợi cá nhân, bảo đảm nuyên tắc, công bằng, dân chủ, khách quan,
luôn nêu cao ý thức tổ chức, kỷ luật, đoàn kết thống nhất, gắn bó mật thiết với nhân
dân để xứng đáng là người cán bộ đảng viên, xứng đáng với trọng trách người đại
biểu đã được cử tri nhân dân tín nhiệm. Bản thân xin nguyện làm hết sức mình để
phục vụ Đảng bộ và nhân dân Tân Bình.

Để làm được điều này trong thời gian tới bản thân mong muốn tiếp tục nhận
được sự theo dõi, giám sát, giúp đỡ, ủng hộ của bà con nhân dân để bản thân hoàn
thành tốt nhiệm vụ của mình, cũng như tập trung xây dựng Tân Bình ngày một phát
triển xứng đáng là trung tâm CT, KT, VH của huyện.
Cuối cùng xin cảm ơn toàn thể các Đ/c đã chú ý lắng nghe, kính chúc các Đ/c
và toàn thể bà con cử tri thị trấn Tân Bình mạnh khỏe, hạnh phúc.
Xin trân trọng cảm ơn!
Người báo cáo
Trần Quốc Trí

