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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN
NHIỆM KỲ 2021-2021
(Trình bày tại hội nghị tiếp xúc cử tri tại thị trấn Tân Bình)
Kính thưa: Chủ trì hội nghị
Kính thưa quý vị đại biểu
Kính thưa bà con cử trí thị trấn Tân Bình
Hôm nay, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện chủ trì Hội nghị tiếp xúc cử tri
với người ứng cử đại biểu HĐND huyện, tại đơn vị bầu cử số 4 (thị trấn Tân Bình).
Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời chào trân trọng, lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc đến
quý vị đại biểu, toàn thể bà con cử tri và các ứng cử viên.
Kính thưa bà con cử tri,
Tôi tên là : Trần Thị Thu Huyền, sinh ngày: 16 tháng 6 năm 1976
Quê quán: Xã Quế An huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam
Hiện ở cùng chồng và 1 con gái 4 tuổi tại khối phố An Nam thị trấn Tân Bình.
Chức vụ, công việc hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Chi bộ,
Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hiệp Đức.
Bản thân tôi được sự tín nhiệm giới thiệu của cử tri cơ quan Ban Tổ chức Huyện
ủy và cử tri khối phố An Nam thị trấn Tân Bình; tại hội nghị hiệp thương của Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã giới thiệu tôi tham gia ứng cử đai biểu HĐND
huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
Được tham gia ứng cử Đại biểu HĐND huyện, vừa là niềm vinh dự, vừa là trách
nhiệm rất lớn trước cử tri huyện nhà, vì tôi nhận thức được rằng:
+ 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 và cơ quan Nhà nước cấp trên.
+ Đại biểu HĐND là người được cử tri bầu ra, không chỉ là người đại diện cho ý
chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương nơi bầu ra mình, mà còn đại diện cho ý
chí, nguyện vọng của cử tri huyện nhà.
Về kinh nghiệm làm đại biểu HĐND huyện, bản thân đã tham gia nhiệm kỳ
2016-2021 tại đơn vị bầu cử số 1 (xã Bình Lâm) và có gần 2 năm kiêm nhiệm chức
danh Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện, tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao, trong đó tham gia tiếp xúc cử tri, tổng hợp phản ánh ý kiến cử tri đến cơ
quan có thẩm quyền; tham gia cùng HĐND huyện thảo luận, ban hành một số nghị
quyết chuyên đề về cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, về hỗ trợ làm bê tông hóa
giao thông nông thôn, về chủ trương quyết định đầu tư một số công trình, về sáp nhập
đơn vị hành chính cấp xã,…
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Về nhiệm vụ của Ban Tổ chức Huyện ủy, trong nhiệm kỳ qua, tôi cùng tập thể
cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng tham mưu Ban Thường vụ
Huyện ủy về công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đạt nhiều kết
quả tích cực, trong đó nổi bật là tập trung tham mưu sắp xếp đơn vị hành chính cấp
xã, sắp xếp một số cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng, thực hiện tinh giản biên chế, tích
cực tham mưu công tác phát triển đảng viên mới, tham mưu tốt công tác nhân sự đại
hội đảng cấp cơ sở và cấp huyện, qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.
Với mong muốn nếu được bà con cử tri tin tưởng, giao nhiệm vụ, bầu tôi tiếp tục
làm đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ quan tâm một số nội dung
sau:
Thứ nhất, tiếp tục phấn đấu rèn luyện về mọi mặt, không ngừng nâng cao trình
độ năng lực, sắp xếp thời gian hợp lý để thực hiện tốt trách nhiệm, quyền hạn của
người đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật. Cụ thể:
+ Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, tiếp xúc, lắng nghe,
tiếp thu có chọn lọc và phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri.
+ Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị và phân loại cụ thể: những ý kiến liên quan
đến trong phạm vi, trách nhiệm liên quan đến chuyên môn cơ quan Ban Tổ chức
Huyện ủy thì tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Ban nghiên cứu, đề xuất và giải quyết,
trả lời; những ý kiến vượt thẩm quyền của Ban hoặc thuộc các cơ quan, đơn vị khác
thì sẽ nghiên cứu và kiến nghị đến cơ quan liên quan xem xét, trả lời.
+ Tích cực nghiên cứu văn bản, vận dụng kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để
tham gia ý kiến tại các kỳ họp HĐND; cùng HĐND bàn, ra Nghị quyết sát với tình
hình thực tế của huyện, trong đó quan tâm nhiều nhất đến nghị quyết chuyên đề về
xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm
2030.
Đối với thị trấn Tân Bình: là đơn vị mới được thành lập hơn 01 năm, với nhiều
thuận lợi song cũng không ít khó khăn, theo chương trình của Đảng ủy thị trấn Tân
Bình về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội
đại biểu đảng bộ thị trấn Tân Bình nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra: phấn đấu đến năm
2025, xây dựng thị trấn Tân Bình đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Đây là nội dung rất cần
quan tâm, với trách nhiệm nếu được bầu là đại biểu HĐND huyện, với nhiệm vụ công
tác hiện nay của bản thân, tôi sẽ cùng với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy suy nghĩ,
tìm giải pháp hữu hiệu để định hướng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu này;
đồng thời, cùng với HĐND huyện nghiên cứu cần có nghị quyết chuyên đề để cụ thể
các giải pháp, lộ trình thực hiện, phát huy vai trò giám sát của đại biểu HĐND trong
thực hiện một số tiêu chí liên quan để góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân thị
trấn Tân Bình phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu đề ra.
Thứ hai, làm nhiệm vụ đại biểu HĐND luôn gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn
của mình, do vậy, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức tiếp tục:
+ Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng và nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở giai đoạn 2021-2025, trong đó đội ngũ cán bộ thị trấn
Tân Bình, thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ chính sách cho cán
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bộ; về kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, đây là một trong những nhiệm vụ để góp
phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ huyện đề ra.
+ Tiếp tục phối hợp với các TCCS đảng, trong đó có Đảng bộ thị trấn Tân BÌnh
để tập trung phát triển đảng viên mới, chú ý tạo nguồn, phát triển đảng viên ở khối
phố, ở trường học, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS
Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
Thứ ba, ngoài những trách nhiệm chung của người đại biểu HĐND, là nữ giới
nên tôi luôn quan tâm vấn đề bình đẳng giới, công tác phụ nữ nói chung và công tác
cán bộ nữ nói riêng.
Kính thưa bà con cử tri,
Dù ở cương vị công tác nào, có được trúng cử hay chưa trúng cử đại biểu
HĐND huyện, tôi vẫn phải tiếp tục phấn đấu rèn luyện, có trách nhiệm cao và luôn
hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, của người công chức.
Cuối cùng, tôi xin cảm ơn cơ quan UBMTTQVN huyện và Ban Thường trực
UBMTTQVN thị trấn Tân Bình đã phối hợp tổ chức hội nghị này.
Xin trân trọng cảm ơn bà con cử tri đã đến dự và lắng nghe, xin kính chúc toàn
thể cử tri cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Rất mong muốn được
gặp lại bà con cử tri trong các lần tiếp xúc tiếp theo.
Xin trân trọng cảm ơn.
Hiệp Đức, ngày 12 tháng 5 năm 2021
Người viết
(Đã ký)
Trần Thị Thu Huyền

