CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HIỆP ĐỨC
NHIỆM KỲ 2021-2026
- Trước hết, cho tôi được gửi đến các đồng chí và toàn thể bà con cử tri lời
chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống! Kính thưa các đồng
chí, toàn thể bà con cử tri!
Tôi tên: TRẦN THANH HÙNG
Sinh ngày 16 tháng 12 năm 1984
Quê quán: Quế Lưu-Hiệp Đức, Quảng Nam
Gia đình: Cha mẹ là nông dân. Gia đình có 03 anh chị em, tôi anh thứ 3
nhưng cũng là anh cả; dưới tôi thì có 02 đứa em (1 gái, 1 trai đều đã lập gia đình).
Bản thân Tôi cũng đã lập gia đình và đã có 01 cháu gái 06 tuổi, hiện nay ở TT Tân
Bình, gần Trường Tiểu học Lê Văn Tám.
- Trình độ chuyên môn:
+ Đại học Giáo dục Chính trị,
+ Đại học Chính trị Chuyên ngành công tác Kiểm tra
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Chức vụ: Ủy viên UBKT Huyện ủy Hiệp Đức.
Bản thân Tôi rất vinh dự khi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, cơ quan
UBKT Huyện ủy tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ
2021-2026. Tôi cũng rất vui mừng và vinh dự khi được UBBC phân công về ứng
cử tại xã Bình Lâm, là địa phương có bề dày truyền thống cách mạng và hiện đang
có nhiều thay đổi, khởi sắc trong phát triển kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội.
Qua 10 năm công tác từ năm 2009 đến nay xuyên suốt tại cơ quan UBKT
Huyện ủy (hiện nay là UV UBKT Huyện ủy), là cơ quan chuyên môn tham mưu
cho Thường trực, Thường vụ và BCH Huyện ủy trên lĩnh vực Kiểm tra, giám sát
và thi hành kỷ luật Đảng; giúp cho Huyện ủy xem xét lại việc ban hành và lãnh
đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quyết định cho sát, đúng với thực tiễn; bổ sung,
điều chỉnh hoặc thay đổi những quy định, chính sách, pháp luật không còn phù
hợp; củng cố tổ chức ở những nơi yếu kém; khắc phục những hạn chế trong lãnh
đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chỉ

đạo phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Phát hiện
những vấn đề còn hạn chế, bất cập để đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, qua đó chỉ rõ
được những kết quả, ưu điểm để phát huy, đồng thời sửa chữa hạn chế, khuyết
điểm, vi phạm, khắc phục hậu quả. Tích cực đấu tranh đấu tranh phòng, chống
tham nhũng; xử lý nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu suy
thoái, tham nhũng, không chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước.
Qua quá trình công tác nêu trên, Tôi ý thức sâu sắc rằng, đại biểu HĐND là
người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương, Tôi ứng cử với
một mong muốn tha thiết được đóng góp công sức của mình, đưa tiếng nói, nguyện
vọng chính đáng của nhân dân vào những quyết định, chủ trương, biện pháp xây
dựng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, quân sự địa phương,
trật tự an toàn xã hội nhằm không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh
thần của nhân dân ở địa phương .
Kính thưa các đồng chí, toàn thể bà con cử tri!
Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực cao nhất của 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 và chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương. Đại biểu HĐND là
người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, gương mẫu chấp
hành chính sách, pháp luật của nhà nước; tuyên truyền vận động nhân dân thực
hiện chính sách, pháp luật và tham gia vào việc quản lý nhà nước; đồng thời thực
hiện đầy đủ các nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo quy định.
Nhận thức sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân trong tình
hình mới, tôi rất mong được các đồng chí, các quý vị, cử tri ủng hộ và bầu tôi là
đại biểu HĐND huyện để tôi được đóng góp một phần vào sự phát triển của địa
phương, của huyện trong những năm tới.
Kính thưa các đồng chí, toàn thể bà con cử tri!
Khi được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND huyện tôi sẽ thực hiện tốt
những nội dung như sau:
Một là: Tuyệt đối trung thành và đặt lợi ích của Tổ quốc, của Đảng lên trên
hết.
Hai là: Thường xuyên tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và
cử tri; thu thập thông tin nhiều chiều, phản ảnh trung thực, đầy đủ với HĐND
huyện, với các ngành, các cấp, đề nghị với cơ quan có thẩm quyền, có trách nhiệm
xem xét, giải quyết và giám sát chặt chẽ việc giải quyết đó.
Ba là: Tích cực tham gia, đóng góp ý kiến với HĐND huyện để quyết định
những chủ trương, biện pháp quan trọng xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, an

ninh - quốc phòng của huyện, của địa phương và cải thiện đời sống vật chất, tinh
thần của nhân dân.
Bốn là: Với trách nhiệm là Ủy viên UBKT Huyện ủy, tôi sẽ cùng với UBKT
Huyện ủy tham mưu và giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ
đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám
sát theo quy định của Điều lệ Đảng, nhất là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên kể
cả cấp uỷ viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết Đơn, thư tố cáo có
liên quan đến Tổ chức Đảng, Đảng viên. Tham mưu thực hiện quyết liệt, đồng bộ
các giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và tình trạng quan liêu, tham nhũng, tiêu cực
có thể xảy ra trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện
ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Kính thưa các đồng chí, toàn thể bà con cử tri!
Để hoàn thành được nhiệm vụ nêu trên, chắc chắn rằng rất cần sự quan tâm
phối hợp, hỗ trợ của Mặt trận, đoàn thể, tôi cũng rất mong nhận được sự ủng hộ
của bà con cử tri và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, mong muốn được cử tri
tín nhiệm, giao nhiệm vụ là người đại diện cho cử tri, tiếp thu và truyền tải những
kiến nghị chính đáng của cử tri đến cấp có thẩm quyền giải quyết. Tôi rất mong
được gặp lại cử tri trong thời gian sớm nhất, để cùng với cử tri chia sẻ, tháo gỡ
những khó khăn, vướng mắc trong công việc và cuộc sống.
Một lần nữa, xin cảm ơn bà con cử tri đã quan tâm lắng nghe, cảm ơn
UBMTTQVN các cấp và các cơ quan, đơn vị hữu quan đã giúp tôi được gặp gỡ,
tiếp xúc với cử tri hôm nay.
Xin trân trọng cảm ơn!
Ứng cử viên
Trần Thanh Hùng

