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CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI HAI XÃ SÔNG TRÀ VÀ PHƢỚC TRÀ –
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7 CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN HIỆP ĐỨC NHIỆM KỲ 2021 - 2026
----Kính thưa:
- Lãnh đạo Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQVN huyện, chủ trì Hội nghị;
- Kính thƣa các đại biểu là ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 7
- Kính thƣa đại diện bà con cử tri của hai xã Sông Trà, Phƣớc Trà;
Tôi tên: TRẦN THỊ HẰNG
Sinh ngày: 26/5/1984
Quê quán: Thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức
Hiện nay tôi đang tham gia công tác tại cơ quan Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hiệp
Đức, với cương vị Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban
Tuyên giáo.
Hôm nay, tôi rất vinh dự và may mắn được Ban Thường trực MTTQVN huyện
tạo điều kiện để được gặp gỡ, trao đổi với bà con cử tri của hai xã Sông Trà, Phước
Trà về những dự định của bản thân trong việc đề xuất, tham gia đóng góp cho sự phát
triển của quê hương Hiệp Đức nói chung, trong đó có Sông Trà và Phước Trà nói
riêng.
Kính thưa bà con cử tri!
Trong quá trình công tác, tôi nhận thức rất sâu sắc vai trò của người đại biểu Hội
đồng Nhân dân các cấp nói chung và nhất là vai trò của người đại biểu Hội đồng nhân
dân ở các xã miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc ít người nói riêng;
hơn ai hết đó là những chiếc cầu nối “huyết mạch” để kịp thời thông tin đến bà con
những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cơ
chế hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân.
Đồng thời, thông qua đại biểu Hội đồng nhân dân, những tâm tư, nguyện vọng, đề
xuất của bà con đối với Đảng, với Nhà nước được ghi nhận, phản ánh chân thật và
đầy đủ nhất để làm cơ sở cho việc xem xét, giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, bất
cập tại cơ sở.
Đối với huyện Hiệp Đức chúng ta, sau 35 năm thành lập và phát triển; Đảng bộ,
chính quyền và nhân dân huyện nhà đã không ngừng kế thừa, phát huy truyền thống
anh hùng cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, sáng tạo, nỗ
lực phấn đấu để từng bước xây dựng địa phương ngày càng phát triển toàn diện và
đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Đóng góp vào những kết quả to lớn ấy, có sự
đồng lòng góp sức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân 03 xã vùng cao,
trong đó có xã Sông Trà và Phước Trà. Mặc dầu trong lịch sử đã có sự chia tách đơn
vị hành chính xã Phước Trà thành 02 đơn vị Phước Trà và Sông Trà từ năm 2002, bắt
tay xây dựng địa phương từ trong khó khăn, gian khổ; tuy nhiên đến nay chúng ta có
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thể cảm nhận được những đổi thay của mảnh đất anh hùng cách mạng này, đó là
những con đường được thảm nhựa, bê tông đến tận các thôn, xóm; là những ngôi nhà
kiên cố, những ngôi trường rộn rã tiếng nói cười của học trò hào hứng tìm đến con
chữ… Cuối năm 2018, 02 xã Phước Trà và Sông Trà được công nhận là xã An toàn
khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và Chống Mỹ. Đây là vinh dự, là
niềm tự hào to lớn của Đảng bộ và Nhân dân 02 xã nói riêng và cũng là niềm tự hào
của huyện Hiệp Đức nói chung. Những thành quả ấy là sự nỗ lực không ngừng của
Đảng bộ và Nhân dân 02 xã Phước Trà và Sông Trà, với ý chí quyết tâm, tinh thần tự
lực, tự cường vươn lên không ngừng nghỉ.
Kính thưa bà con cử tri!
Đất nước ta đang bước sang một giai đoạn cách mạng mới; các chương trình, kế
hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030 đã và đang được
triển khai đồng bộ trên toàn quốc; để hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng xây dựng một
Nước Việt Nam hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng, thì công tác chăm lo đời sống, nguyện vọng và những quyền lợi
chính đáng của Nhân dân càng phải đặt lên hàng đầu.
Thời gian qua, cơ quan Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã luôn đồng hành cùng với
bà con nhân dân, nhất là bà con của các xã vùng cao để nắm bắt, theo dõi tình hình
diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội, đời sống, nguyện vọng chính đáng của Nhân
dân, để có định hướng tư tưởng kịp thời; tham mưu, hướng dẫn cấp ủy các cấp làm
tốt việc quán triệt và triển khai kịp thời các chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của đảng,
nhất là tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ
huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh
phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn biên
soạn, xuất bản, tái bản bổ sung Lịch sử Đảng bộ các xã, thị trấn để tuyên truyền, giáo
dục truyền thống lịch sử cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.
Thƣa bà con cử tri!
So với những năm trước đây, đời sống của nhân dân hai xã mình có được nâng
lên, nhiều hộ gia đình đã biết đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế vườn,
kinh tế rừng. Tuy nhiên, trước những đòi hỏi ngày càng cao của cuộc sống; trước
những thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, bão lụt gây ra; bà con nhân dân chúng ta có
thời điểm còn rơi vào khó khăn, túng quẫn; nhiều hộ gia đình người đồng bào của
mình có lúc còn thiếu ăn, con cái học hành chưa đến nơi, đến chốn;…Qua các cuộc
điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì tổ chức, cho thấy vẫn còn
một bộ phận nhân dân chúng ta chưa được tiếp cận nhiều với các cơ chế hỗ trợ phát
triển sản xuất, hiểu biết về pháp luật, đất đai, về các cơ chế khuyến nông, khuyến lâm
còn chưa đầy đủ, chưa mạnh dạn đầu tư vốn, áp dụng khoa học công nghệ vào sản
xuất…vì vậy tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của hai xã Sông Trà, Phước Trà còn khá cao
(theo số liệu cuối năm 2020, Sông Trà còn 16,82%; Phước Trà còn 28,85% hộ
nghèo); trong khi toàn huyện còn 8,83%. Mặt khác, với địa bàn tương đối rộng, lại
tiếp giáp với các địa phương khác trong tỉnh, nên tình hình anh ninh chính trị- trật tự
an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.
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Thưa bà con cử tri!
Một người đại biểu HĐND chuẩn mực, trách nhiệm không chỉ có trình độ hiểu
biết cao mà theo tôi còn phải có sự cảm thông, thấu hiểu và sẵn sàng chia sẻ với bà
con những vui buồn, trăn trở, lo toan của cuộc sống thường ngày; mạnh dạn báo cáo,
tham mưu cấp trên quan tâm chăm lo hơn nữa cuộc sống của Nhân dân.
Với sự tin tưởng mà Đảng, Nhà nước giao phó, cơ quan, đơn vị đã tín nhiệm
giới thiệu bản thân tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện lần này và với tất cả
tình cảm, trách nhiệm và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi chân thành cảm kích sự ủng
hộ, tín nhiệm của bà con nhân dân của 02 xã Sông Trà và Phước Trà trong thời gian
qua, đồng thời cũng kính mong nhận được sự thương yêu, tín nhiệm bầu tôi làm đại
biểu Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ 2021-2026 để bản thân tôi được
có cơ hội tiếp tục được gần gũi, gắn bó với bà con nhân dân mình nhiều hơn nữa,
được gặp bà con nhiều lần hơn nữa (chứ không phải chỉ 1 lần này); qua đó tìm hiểu,
chia sẻ cùng với bà con những vất vả, lo toan, vướng mắc trong cuộc sống, cùng bà
con tham gia góp ý, kiến nghị để đảng, nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp có
thêm nhiều cơ chế, chính sách quan tâm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất
và tinh thần của nhân dân các xã vùng cao nói chung, trong đó có bà con nhân dân xã
Sông Trà và Phước Trà nói riêng.
Trên cương vị công tác của mình, tôi cũng sẽ tích cực tham mưu Ban Thường vụ
Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra nhiều giải pháp huy động mọi nguồn
lực đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung các nguồn lực đầu tư xây
dựng xã Sông Trà về đích vào cuối năm 2025; xã Phước Trà phấn đấu đạt từ 14 tiêu
chí trở lên. Làm tốt công tác an ninh tư tưởng, xử lý dứt điểm các vấn đề mới phát
sinh và ngay từ cơ sở; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành, các đơn vị tổ chức thực
hiện hiệu quả việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh”; tăng cường tuyên truyền về những điển hình tiên tiến trong học tập và
làm theo Bác; những kinh nghiệm quý báu trong thực tiễn để nhân ra diện rộng, góp
phần nâng cao đạo đức cách mạng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối
sống, các tiêu cực và tệ nạn xã hội, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của
Ðảng, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Một lần nữa, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền,
MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội cùng đại diện bà con cử tri hai xã, thông qua các
đồng chí gửi lời chúc mừng đến toàn thể các tầng lớp nhân dân lời chúc mừng mạnh
khỏe và thành đạt; chúc Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trên địa bàn 02 xã thành công tốt đẹp.
Trân trọng cảm ơn!
NGƢỜI BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Đã ký)
Trần Thị Hằng

