CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của ông
Lê Quang Phi – Phó Phòng KT – XH huyện đảo Cồn Cỏ
Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm
Đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021, với tư cách của
một người đang trực tiếp công tác tại Phòng Kinh tế - Xã hội, tôi
xin hứa làm tốt những những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp
hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của
người đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật
Chính quyền địa phương, tích cực tham gia các hoạt động của
Hội đồng nhân dân huyện, gần gũi, lắng nghe ý kiến đóng góp
của cử tri, tham gia giám sát các hoạt động cơ quan nhà nước để mang lại kết
quả thiết thực.
2. Với trách nhiệm của người cán bộ và vai trò của người đại biểu Hội
đồng nhân dân, tôi nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ các ngành, các
cấp và nhân dân huyện góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ huyện lần thứ III và Nghị quyết của HĐND huyện, cụ thể:
Tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác Quy hoạch và quản lý
Quy hoạch. Huy động có hiệu quả các nguồn lực tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng phát
triển kinh tế, phục vụ đời sống dân sinh và kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT - XH
với đảm bảo QP - AN. Tạo tiền đề đến năm 2021 cơ cấu kinh tế Huyện đảo định hình
theo hướng Dịch vụ, Du lịch - Thủy sản.
Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện công tác quy hoạch, đảm bảo tính
đồng bộ, thống nhất giữa bảo tồn và phát triển không gian, giữa phát triển KTXH và đảm
bảo QPAN.
Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH giai đoạn 2015 - 2020, tầm
nhìn 2030, đẩy mạnh tham mưu triển khai xây dựng các công trình trung hạn phục vụ
nhiệm vụ phát triển KT - XH và QPAN.
Chủ động tham mưu phối hợp với các nghành, các cấp xây dựng cơ sở hạ tầng,
lập kế hoạch thực hiện Đề án di dân. Tham mưu xây dựng một số ngành nghề phù hợp
với đặc thù của huyện để tạo sinh kế cho người dân góp phần ổn định dân cư, phát
triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh biển đảo.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản trên địa bàn. Có giải
pháp quản lý, sử dụng hiệu quả các công trình hiện có. Đảm bảo tiến độ các công trình,
dự án triển khai trên địa bàn; tham mưu, phối hợp triển khai các dự án trung hạn 2015 2020.
Phối hợp tham mưu xây dựng được một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo hành
lang pháp lý và tiền đề cho phát triển; làm tốt công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư để
từng bước hình thành và phát triển du lịch huyện đảo.
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Coi trọng công tác bảo vệ, bảo tồn, làm giàu nguồn lợi thủy sản trên biển, đáy
biển quanh đảo. Xây dựng phương án quản lý bảo vê rừng hiện có, tăng cường công
tác chăm sóc, làm giàu vốn rừng phục vụ cho du lịch sinh thái; giữ độ che phủ rừng ở
mức trên 70%; nghiên cứu xây dựng Đề án đưa rừng Cồn Cỏ trở thành rừng đặc dụng
với phương án phù hợp.

3. Góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an
ninh, bảo đảm trật tự - an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa các hiện
tượng tiêu cực tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện cải
cách hành chính, phát huy quyền dân chủ của nhân dân để xây dựng chính
quyền trong sạch vững mạnh.
4. Ra sức học tập, rèn luyện đạo đức phẩm chất, nâng cao trình độ,
kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm
tin của cử tri và nhân dân huyện đảo anh hùng.
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021
của ông Lê Minh Tuấn – TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện
đảo Cồn Cỏ
Tôi nhận thức một cách sâu sắc rằng, Hội đồng Nhân dân
là cơ quan quyền lực ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện
vọng và quyền lợi 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 những chủ trương, biện
pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây
dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh,
không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tin thần của nhân dân,
giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước.
Người đại biểu HĐND các cấp chính quyền là cầu nối
quan trọng giữa nguyện vong, ý chí của nhân dân với các cơ quan quyền lực của Nhà
nước. nếu người đại biểu làm tốt vai trò của mình thì cầu nối đó vững chắc và gần
nhất từ dân đến Đảng và Nhà nước.
Bản thân tôi lấy làm vinh dự khi được UBMTTQVN tỉnh hiệp thương giới thiệu
làm ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 9, UBMTTQVN huyện giới
thiệu làm ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại đơn vị bầu cử
số 1. Đồng thời, tôi cũng xác định đây là trách nhiệm nặng nề trước cử tri và nhân dân
trên địa bàn tỉnh. Nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu hội đồng nhân dân
huyện, tôi sẽ cố gắn hơn nữa để làm tròn trách nhiệm của một đại biểu HĐND. Với
cương vị công tác hiện nay, nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi đồng thời sẽ làm tốt
vai trò của người đại biểu ĐHND và thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của
mình tại cơ quan, đơn vị công tác với chương trình hành động như sau:
1. Luôn hoàn thanh tốt vai trò, trách nhiệm là người đại biểu của nhân dân,
luôn giữ mối liên hệ chặt chẻ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình. Chịu sự giám sát của cử
tri, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của cử tri để đề xuất
với các cơ quan có thẩm quyền xem xét. Đồng thời, tham gia đầy đủ các ỳ họp
HĐND, tham gia có chất lượng vào các nội dung và quyết định của các kỳ họp. Đặc
biệt quan tâm đề xuất, kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến tình hình phát
triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, những khó khăn vướng mắc của đia phương,
của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
2. Với quan điểm xây dựng và phát huyện đảo Cồn Cỏ phù hợp với Nghị quyết
Trung ương 4 ( khóa X) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và đặt trong tổng
thể phát triển chung của tỉnh Quảng Trị. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển đảo Cồn Cỏ
với sự phát triển trong khu vực, nhất là Khu du lịch Cửa Tùng - Cửa Việt, cảng biển
Cửa Việt, thành phố Đông Hà, khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.
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Đồng thời phát triển Cồn Cỏ theo hướng mở cửa hội nhập với khu vực và thế
giới. Coi trọng việc tăng cường, cũng cố tiềm lực quốc phòng an ninh xứng đáng với
vị trí tiền tiêu của đảo. Lấy phát triển kinh tế làm cơ sở để tăng cường, củng cố quốc
phòng an ninh; lấy mục tiêu bảo đảm quốc phòng an ninh là tiền đề phát triển kinh tế.
Từ đó tích cự đề xuất với HĐND, UBND tỉnh, các cấp các ngành quan tâm tháo
gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách phát triển của huyện đảo
Cồn Cỏ ( quản lý sử dụng đất, chính sách thu hút đầu tư, chính sách ưu đãi trong phát
triên kinh tế của các hộ dân, chính sách về cán bộ…). Kêu gọi đầu tư xây dựng các
công trinh quan trọng như: kéo điện lưới quốc gia ra đảo Cồn Cỏ, nâng cấp mở rộng
khu dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Cồn Cỏ, dự án kè chống xói lỡ kết hợp với quốc
phòng an ninh giai đoạn 2, dự án nước sinh hoạt giai đoạn 2…; các công trình vui
chơi giải trí cho nhân dân và cán bộ chuyến sỹ trên đảo Cồn Cỏ. Tập trung hoàn
thiện các loại quy hoạch của huyện đảo trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt làm cơ
sở quan trọng cho triển khai kế hoạch xây dựng và phát triển huyện đảo theo Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III đã đề ra.
3. Đảm bào an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân và cán
bộ, chiến sỹ trên đảo. Giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động ( các
hộ dân). Chăm lo đến đời sống tinh thần, vật chất và chắm sóc sức khỏe nhân dân,
cán bộ, chiến sỹ; bảo vệ môi trường, tài nguyên trên đảo, quanh đảo; chủ động ứng
phó biến đổi khí hậu, cháy rừng.
4. Tíếp tục chỉ đạo triển khai cải cách hành chính theo chiều sâu; nâng cao
phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu phát
triển. Tạo điều kiện, môi trường làm việc hiện đại, khoa học, lành mạnh. Đặc biệt là
tạo ra môi trường thuận lợi để các nhà đầu tư vào đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ
trên đảo Cồn Cỏ.
5. Bản thân luôn tự rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng.
Chủ động nghiên cứu, học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; khiêm tốn, cầu tiến
học hỏi kinh nghiệm thực tiễn của những đồng chí, đồng nghiệp
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021
của ông Lê Nhật Hải – Phó Bí thư Huyện đoàn huyện đảo Cồn Cỏ
Tôi rất vinh dự khi được UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện
đảo Cồn Cỏ hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện
khoá III, nhiệm kỳ 2016- 2021, là một cán bộ của đoàn thanh niên
tôi đã xác định, cho dù có được trúng cử để trở thành Đại biểu Hội
đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ này hay không, tôi cũng sẽ cố
gắng cống hiến hết khả năng của mình cho quá trình xây dựng và
phát triển của huyện, tôi luôn xem đó như là một nghĩa vụ thiêng
liêng mà tôi phải thực hiện để làm tròn bổn phận của một công dân
đối với huyện, đồng thời tôi cũng xác định đây là trách nhiệm nặng
nề trước Đảng, trước nhân dân. Nếu được quý vị cử tri tín nhiệm
bầu tôi làm đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi sẽ nỗ lực tập trung
nghiên cứu, tham gia, đề xuất với HĐND huyện những nội dung chủ yếu sau:
Thứ nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và
Pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy
định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, tham gia đầy đủ các
kỳ họp và hoạt động của HĐND huyện.
Thứ hai, liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến, tâm tư,
nguyện vọng của cử tri, qua đó nắm bắt kịp thời và phản ảnh trung thực mọi ý kiến,
nguyện vọng của cử tri với Hội đồng nhân dân, với các cấp, các ngành để giải quyết
những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
người dân, đồng thời từ đó góp ý cho huyện có những Nghị quyết sát hợp với những
vấn đề bức xúc của cử tri.
Thứ ba, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối
sống, không tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa các hiện tượng
tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện cải cách hành
chính, phát huy quyền dân chủ XHCN của nhân dân để xây dựng chính quyền trong
sạch vững mạnh; không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực để hoàn thành
nhiệm vụ của người đại biểu HĐND góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường
quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự - an toàn xã hội.
Thứ tư, với tư cách là người đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ,
đoàn viên, thanh, thiếu niên và nhi đồng huyện, tôi sẽ đề xuất với HĐND huyện
những nội dung liên quan trực tiếp tới công tác chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ
trẻ. Trước mắt là những vấn đề hiện nay thanh niên huyện quan tâm và thuộc thẩm
quyền quyết định của HĐND huyện như: triển khai các dự án xây dựng khu vui chơi
giải trí cho thanh, thiếu niên, ban hành những chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc
làm cho thanh niên, chính sách chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế trong thanh
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niên, đặc biệt quan tâm tới thanh niên lập nghiệp, thanh niên xuất ngủ, tham gia hoàn
thiện chính sách nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ như chính sách đãi
ngộ, trọng dụng nhân tài, đưa cán bộ trẻ, giỏi trong lĩnh vực quản lý, y tế về công tác.
Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu các cơ chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ Đoàn, nhất
là cán bộ Đoàn cấp cơ sở ở vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo. Đẩy mạnh công tác
tuyên truyền giáo dục trong thanh, thiếu nhi, trọng tâm là giáo dục lý tưởng, đạo đức,
lối sống, nhất là xây dựng ý thức và nếp sống văn minh nơi công cộng.
Tạo môi trường và cơ hội để các lực lượng thanh niên đóng góp nhiều hơn trí
tuệ và sức lực cho huyện. Chú trọng tham gia tư vấn, định hướng lựa chọn nghề
nghiệp, hỗ trợ vốn và cung cấp những thông tin về khoa học kỹ thuật giúp thanh niên
khởi nghiệp và có việc làm ổn định.
Thứ năm, là một cán bộ công tác trong ngành tài nguyên và môi trường tôi sẽ
kiến nghị với tỉnh, huyện rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy định liên quan
đến công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đảo, quản lý đất đai phù hợp với thực
tiễn, quản lý chặt chẽ đất cho phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch và đất quốc
phòng nhằm khai thác tối đa nguồn lực đất đai vào sự phát triển chung của huyện. Xây
dựng và tạo mối quan hệ chặt chẽ với các Phòng, ban ở huyện và các đại biểu HĐND,
tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ trong việc tạo cơ chế, chính sách, nguồn vốn đầu tư xây
dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ.
Đề xuất với huyện trong việc xây dựng quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch bảo vệ
môi trường; bảo vệ nguồn nước phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và tập quán của
địa phương. Xây dựng chiến lược, chương trình, giải pháp và cơ chế tăng cường hiệu
lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và bảo vệ môi trường phù hợp với tình
hình cụ thể của huyện và bảo đảm phát triển bền vững. Tham mưu với huyện những
biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, xử lý chất thải rắn, thực hiện phân
loại rác đầu nguồn; đầu tư trang thiết bị, đổi mới công nghệ trong công tác vệ sinh môi
trường; đề xuất đầu tư thêm khu xử lý rác hiện đại. Tuyên truyền để nâng cao ý thức
cộng đồng, giữ gìn vệ sinh để môi trường trên địa bàn huyện luôn xanh-sạch-đẹp.
Với vai trò một ứng cử viên, tôi quan tâm, chia sẻ và đồng cảm với những tâm
tư, nguyện vọng chính đáng của tất cả cử tri. Tôi mong muốn được sự ủng hộ, tín
nhiệm của các cử tri, giúp tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, góp sức vào sự
phát triển nhanh và bền vững của huyện.
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021
của ông Võ Văn Đống – Quyền Trưởng phòng KT – XH huyện đảo Cồn
Cỏ
Lµ ®¹i biÓu H§ND huyện đảo Cồn Cỏ khãa I, II, ®−îc cö tri
tÝn nhiÖm ®Ò cö vµ Uû ban mÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam huyÖn
hiÖp th−¬ng, giíi thiÖu lµm øng cö viªn ®¹i biÓu H§ND huyÖn
khãa III, nhiÖm kú 2016-2021, t«i nhËn thøc s©u s¾c r»ng ®©y võa
lµ mét vinh dù lín lao nh−ng còng lµ mét nhiÖm vô hÕt søc nÆng
nÒ. Víi kinh nghiệm và tr¸ch nhiÖm cña mét ®¹i biÓu H§ND
huyện khoá I và II t«i ®· tham m−u cho Th−êng trùc H§ND c¸c
quyÕt ®Þnh, chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p liªn quan thùc hiÖn c¸c nhiÖm
vô KT - XH, QP - AN ..., nh»m kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng
vËt chÊt tinh thÇn cña quân và dân trên đảo. Tham m−u cho
H§ND huyÖn gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña UBND, c¸c c¬ quan
chuyªn m«n thuéc UBND, c¸c tæ chøc kinh tÕ - x· héi, ®¬n vÞ LLVT, c¸c tæ chøc, c¸
nh©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt...
Qua 2 nhiÖm kú tham gia ®¹i biÓu H§ND huyÖn, b¶n th©n t«i cã đủ ®iÒu kiÖn ®Ó
hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ nhu cÇu nguyÖn väng cña cö tri trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña
huyện nhà. CÇn ph¶i gi¶i quyÕt nh− thÕ nµo vÒ kh¶ n¨ng khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng hiÖn
cã cña ®¶o, víi nhu cÇu viÖc lµm, ®êi sèng thu nhËp cho c− d©n ra ®Þnh c− trªn ®¶o;
c¸c gi¶i ph¸p khai th¸c thÕ m¹nh vÒ søc trÎ cña thanh niªn, nhÊt lµ c¸c ®ång chÝ qu©n
nh©n trong thêi gian lµm nhiÖm vô trªn ®¶o vµ vai trß cña hä khi hÕt nghÜa vô phôc vô
trong qu©n ®éi, nÕu ®−îc chuÈn bÞ tèt vÒ nghÒ nghiÖp th«ng qua nh÷ng ngµnh nghÒ
phï hîp cã thÓ cã nhiÒu ®ång chÝ t×nh nguyÖn trë thµnh c«ng d©n cña huyÖn ®¶o.
Nhu cÇu vÒ h−ëng thô v¨n ho¸, nhu cÇu häc hµnh cña con em vµ c¸c quan hÖ d©n
sù cña mét ®¬n vÞ hµnh chÝnh ®ang dÇn dÇn hoµn thiÖn ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho
nh©n d©n an t©m ®Þnh c− vµ lËp nghiÖp t¹i ®¶o .
Trªn c−¬ng vÞ ®−îc giao, víi nh÷ng kiÕn thøc vÒ kinh tÕ vµ Qu¶n lý hµnh chÝnh
Nhµ n−íc, b¶n th©n t«i cã đủ ®iÒu kiÖn vÒ nhËn thøc vµ kinh nghiÖm ®Ó thùc hiÖn
nhiÖm vô cña 01 ®¹i biÓu H§ND.
NÕu ®−îc t¸i ®¾c cö ®¹i biÓu H§ND huyÖn ®¹i diÖn cho ý chÝ, nguyÖn väng cña
qu©n vµ d©n nhiÖm kú 2016- 2021, nhiÖm kú thø 3 cã ý nghÜa lÞch sö ®èi víi qu¸ tr×nh
ph¸t triÓn ®i lªn cña huyÖn, t«i sÏ −u tiªn mét sè c«ng viÖc sau:
1. Thùc hiÖn tèt chøc n¨ng tham m−u cho l·nh ®¹o huyÖn trong công tác Quy
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo Cồn Cỏ đến năm 2020, tầm nhìn
đến năm 2030.
- Tham mưu cho UBND huyện xây dựng đề án hạ tầng cơ sở, phối hợp với các Sở,
ngành liên quan triển khai các dự án trung hạn như: Điện lưới, Âu tàu Cảng Cá, Kè
chống xói lở bảo vệ đảo kết hợp với phát triển KT-XH và đảm bảo QP-AN giai đoạn 2
để phục hồi một phần diện tích của đảo và một số dự án khác.
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- Tham mưu cho UBND huyện chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức di dân ra lập
nghiệp tại huyện đảo
- X©y dùng kÕ ho¹ch Ng©n s¸ch hàng năm vµ sö dông cã hiÖu qu¶ Ng©n s¸ch Nhµ
n−íc, b¶o ®¶m chÕ ®é chÝnh s¸ch Nhµ n−íc vµ quan t©m −u tiªn cho c¸c nhu cÇu d©n
sinh,lao ®éng viÖc lµm, ph¸t triÓn kinh tế, văn hoá xã hội vµ QPAN.
- T«i sÏ ph¸t huy tr¸ch nhiÖm cña 01®¹i biÓu, cung cÊp th«ng tin, tham m−u cho
H§ND trong viÖc lùa chän ph−¬ng ¸n tèi −u ®Ó định hướng phát triển kinh tế - Xã hội,
quyÕt ®Þnh ph©n bæ các nguồn ng©n s¸ch b¶o ®¶m c©n ®èi c¸c nhu cÇu cña huyÖn.
2. Trong viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m s¸t cña H§ND, t«i sÏ quan t©m −u tiªn
viÖc tham m−u cho Th−êng trùc H§ND, c¸c ban H§ND vµ c¸c ®¹i biÓu H§ND trong
viÖc gi¸m s¸t thùc hiÖn các chính sách kinh tế - xã hội, Ng©n s¸ch Nhµ n−íc trªn ®Þa
bµn, nhÊt lµ viÖc thùc hiÖn c¸c ch−¬ng tr×nh môc tiªu ®Çu t− ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi
trªn ®¶o do c¸c Bé Ngµnh TW, tỉnh vµ c¸c tæ chøc c¸ nh©n trong vµ ngoµi n−íc ®Çu t−
trên địa bàn, chèng thÊt tho¸t, l·ng phÝ c¸c nguån lùc.
3. NhiÖm vô Quèc phßng An ninh trªn ®¶o lµ hết quan träng, v× vËy, trong qu¸
tr×nh tham m−u ph©n bæ ng©n s¸ch, chúng tôi có trách nhiệm phải làm rõ để c¸c ®¹i
biÓu H§ND huyện hiểu và quan t©m đến nhiệm vụ QPAN, đảm bảo các nguồn chi
cho Quèc phßng - An ninh, ngoài ra cßn tham m−u cho UBND huyÖn th−êng xuyªn
quan t©m hç trî thªm ng©n s¸ch cho c¸c ho¹t ®éng huÊn luyÖn, s½n sµng chiÕn ®Êu,
héi thao, héi thi, c¸c phong trµo VHVN- TDTT cña c¸c lùc l−îng vò trang trªn ®¶o.
4 Tham m−u cho l·nh ®¹o làm việc với một số doanh nghiệp liên quan sớm hoàn
thành việc đóng tàu vận chuyển hành khách để đảm bảo việc đi lại giữa đảo và đất liền
®ång thêi làm việc với Sở Y tế sớm đưa Trung tâm Quân dân y đi vào hoạt động ...®Ó
t¹o ra m«i tr−êng v¨n ho¸ x· héi, ch¨m sãc søc khoÎ cña qu©n, d©n, c¸c lùc l−îng
®øng ch©n trªn ®¶o vµ phục vụ cho viÖc khai th¸c du lÞch biÓn ®¶o.
5. Tham m−u lËp dù ¸n tr−êng tiÓu häc đầu tiên trªn ®¶o, hỗ trợ đào tạo học nghề
và khuyến khích phát triển kinh tế cho các hộ gia đình, các tổ chức cá nhân và các
đơn vị ®Ó ®¸p øng nhu cÇu về häc tËp cña c¸c ch¸u vµ c¸c ngµnh, nghÒ mang tÝnh ®Æc
thï cña huyÖn ®¶o, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho các c− d©n ra ®Þnh c− trªn ®¶o.
Bªn c¹nh viÖc tham mưu triÓn khai tæ chøc thùc hiÖn c¸c ChÝnh s¸ch Nhµ n−íc vÒ
ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, tôi ph¶i ra søc rÌn luyÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc, n¨ng lùc c«ng
t¸c mµ tr−íc hÕt lµ ph¶i g¾n bã hài hoà giữa cán bộ, quân và nh©n d©n, hiÓu râ t©m t−
t×nh c¶m nguyÖn väng cña c¸n bé, qu©n vµ d©n trªn ®¶o, ph¶i thùc sù ph¸t huy tinh
thÇn lµm chñ cña nh©n d©n vµ c¸c lùc l−¬ng vò trang, t¹o ra kh«ng khÝ ®oµn kÕt nhÊt
trÝ trong nhËn thøc vµ hµnh ®éng tõ ®ã th«ng qua viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ®−îc giao ®Ó
nghiªn cøu, tham m−u hoÆc b»ng tr¸ch nhiÖm cña m×nh tham gia gi¶i quyÕt, gãp phÇn
cïng Đảng bộ, qu©n và dân huyện nhà thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu nhiÖm vô kinh tÕ - x·
héi, An ninh Quèc phßng, x©y dùng huyÖn ®¶o v÷ng vÒ kinh tÕ- ®Ñp vÒ v¨n hãa, m¹nh
vÒ Quèc phßng - An ninh, xøng ®¸ng víi truyÒn thèng cña ®¶o nhá anh hïng.
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021
của bà Nguyễn Thị Hoạ My – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
đảo Cồn Cỏ
Tôi rất vinh dự và nhận thấy trách nhiệm Hội LHPN huyện
đã giao khi tín nhiệm giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND huyện
đảo Cồn Cỏ khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND, tôi tập
trung làm tốt chương trình công tác của bản thân như sau:
- Trước tiên, tôi tiếp tục cùng gia đình gương mẫu chấp
hành và vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt mọi chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
đồng thời liên hệ chặt chẽ, gắn bó với nhân dân, thường xuyên
thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị
của cử tri theo phương châm “nghe đúng - nói đúng”, nói đi đôi
với làm.
- Đối với HĐND huyện: sắp xếp khoa học, làm việc trách nhiệm, tham gia chất
lượng để cùng HĐND bàn bạc đưa ra quyết sách chiến lược mang tính đột phá để
huyện đảo phát huy được tiềm năng, lợi thế.
- Thực hiện chức năng giám sát của người đại biểu: nắm chắc chính sách pháp
luật, phát hiện vướng mắc, bất cập, đề xuất kịp thời, kiến nghị cụ thể, giải pháp khả
thi, dư luận đồng thuận. Trong đó, ưu tiên giám sát chế độ, chính sách về đời sống,
dân sinh, lao động, việc làm, y tế, giáo dục cho các hộ dân huyện đảo; chính sách thu
hút, đãi ngộ cán bộ, chiến sỹ; chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư tại những vùng có điều
kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, đặc thù…
- Thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu trong lĩnh vực công tác Hội, với cương
vị là lãnh đạo tổ chức phụ nữ, tôi cùng tập thể lãnh đạo Hội tiếp tục đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đời sống, vị trí, vai trò của phụ nữ huyện
đảo trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội huyện đảo.
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021
của ông Nguyễn Lê Tài – HUV, Phó CN UBKT Huyện uỷ, Phó Ban xây
dựng Đảng huyện đảo Cồn Cỏ
Qua 2 nhiệm kỳ làm nhiệm vụ người đại biểu HĐND huyện,
bản thân nhận thức rằng đại biểu HĐND là người đại diện cho ý
chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương. Người đại biểu HĐND
phải gương mẫu chấp hành pháp luật, chính sách của nhà nước,
tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện và chấp hành chính
sách, pháp luật, tham gia vào việc quản lý nhà nước; tích cực đấu
tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham
nhũng, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật khác, bảo vệ lợi
ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Do đó
tôi mong muốn được tiếp tục làm người đại biểu HĐND để cống hiến công sức của
mình cho sự nghiệp chung của huyện.
Tôi xác định rằng, nhiệm kỳ 2016 – 2021, có ý nghĩa hết sức quan trọng, đó là
việc tập trung thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III với
những mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm xây dựng Cồn Cỏ giàu về kinh tế, đẹp về văn
hoá, vững về quốc phòng – an ninh. Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu tôi tham
gia HĐND huyện khoá III, với cương vị công tác hiện nay, tôi tập trung thực hiện một
số nhiệm vụ như sau:
1. Thực hiện tốt chức năng người đại biểu HĐND huyện là: đại diện, quyết định
và giám sát; dành nhiều thời gian cho hoạt động của người đại biểu, nghiêm túc lắng
nghe các ý kiến kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của cử tri để đề xuất với các cơ quan
có thẩm quyền xem xét; Bản than tôi cùng các vị đại biểu HĐND huyện với tinh thần
trách nhiệm cao nhất bàn bạc và quyết định đúng đắn những vấn đề quan trọng của
huyện nhà, nhằm đẩy mạnh sự phát triển KT- XH, củng cố quốc phòng an ninh, không
ngừng cải thiện, nâng cao dời song vật chất, tinh thần của quân dân trên đảo.
2. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng chính quyền
ngày càng hiệu lực, hiệu quả; thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở gắn với
xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá; vun đắp củng cố lòng tin của dân đối với Đảng.
3. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, lựa chọn cách thức tuyên truyền phù
hợp. Nghiên cứu để đổi mới các phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục,
quan tâm tới công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên trang TT điện tử, Đài TT
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huyện; sớm xây dựng cơ sở dữ liệu về lịch sử, truyền thống của Cồn Cỏ, tư tưởng, tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh làm cơ sở tuyên truyền trên địa bàn huyện.
4. Tích cực vận động quần cán bộ, chiến sỹ, quân và dân trên đảo và ngư dân
đánh bắt thuỷ hải sản ở khu vực quanh đảo chấp hành tốt các chủ trương chính sách
của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy chế, quy định của địa phương; đồng thời
tạo sự đồng thuận, nhất trí, quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ
năm 2016 và những năm tiếp theo.
5. Luôn xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sang, lành mạnh;
Không ngừng hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp
hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
Rất mong được gặp lại cử tri với trách nhiệm là người đại biểu do cử tri bầu
nên, để cùng với cử tri chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công việc và cuộc
sống.
Bản thân luôn kỳ vọng vào sự phát triển, tương lai tươi sáng của huyện nhà, với
trách nhiệm trước cử tri, bản thân sẽ nổ lực góp phần cùng Đảng bộ, quân và dân
huyện nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ
huyện lần thứ III đã đề ra, xây dựng huyện đảo ngày càng giàu đẹp.
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021
của ông Nguyễn Văn Thành – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ nhiệm UBKT
Huyện uỷ đảo Cồn Cỏ
Được sự chấp thuận của tổ chức và sự tín nhiệm của cử tri,
tôi rất vinh dự tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
huyện khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Tôi xin báo cáo Chương trình hành động khi được cử tri
tín nhiệm bầu vào HĐND huyện trong nhiệm kỳ tới như sau:
1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành
pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng
nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa
phương,
Tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, thường xuyên
quan tâm tiếp xúc, gần gũi, lắng nghe ý kiến đóng góp và phản ánh trung thực nguyện
vọng của cử tri, cũng như đề nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp
thời; tham gia giám sát các hoạt động cơ quan nhà nước để mang lại kết quả thiết
thực.
2. Với trách nhiệm của người cán bộ lãnh đạo huyện và vai trò của người đại
biểu Hội đồng nhân dân, tôi nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, tranh thủ
sự ủng hộ của các ngành, các cấp của tỉnh cùng với tập thể Ban thường vụ huyện ủy,
Ban chấp hành đảng bộ huyện, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân đân huyện tổ chức
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ 3.
Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện trong đó tập
trung thực hiện các mục tiêu về kinh tế - xã hội nhất là các nhiệm vụ trọng tâm về phát
triển kinh tế - xã hội, chăm sóc sức khỏe, giải quyết việc làm và thu nhập, nâng cao
đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân; Thực hiện tốt
các chính sách an sinh xã hội.
3. Góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo
đảm trật tự - an toàn xã hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiên quyết đấu tranh,
ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng; giảm thiểu các tệ nạn xã hội. Thực
hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện cải cách hành chính, phát huy dân chủ
để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
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4. Luôn rèn luyện về phẩm chất đạo đức chịu khó học tập, nghiên cứu, nâng
cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với
niềm tin của cử tri của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân huyện nhà.
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ÔNG NGUYỄN HỮU TÌNH – HUV, TRƯỞNG CÔNG AN
HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ
Là ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 2021, tôi xin báo cáo chương trình hành đồng của mình nếu được
trúng cử vào HĐND huyện như sau:
Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn Thường vụ Đảng uỷ,
Ban giám đốc Công an tỉnh và cử tri Công an huyện đảo đã tin
tưởng, giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 20162021; Trân trọng cảm ơn UBMTTQVN huyện cùng các Ban,
ngành đã hiệp thương đưa tôi vào danh sách ứng cử đại biểu
HĐND huyện. Bản thân tôi nghĩ rằng đây là một vinh dự rất lớn nhưng lại là một
trọng trách hết sức nặng nề. Với trách nhiệm là Bí thư Chi bộ - Trưởng Công an huyện
bản thân tôi luôn sát cánh, nổ lực cùng với tập thể Cấp uỷ- Ban chỉ huy Công an
huyện lãnh đạo đơn vị thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:
1. Tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ huyện uỷ - Thường trực UBND
huyện huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị đảm bảo an ninh chính trị và trật
tự an toàn xã hội trên địa bàn.
2. Lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh
chính trị và trật tự an toàn xã hội.
3. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành lực lượng Công an huyện đảo đẩy mạnh các biện
pháp nghiệp vụ phòng, chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội,
phấn đấu trên địa bàn huyện đảo Cồn Cỏ không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Chủ
động nắm chắc tình hình, xây dựng các phương án tác chiến không để bị động bất ngờ
xãy ra.
4. Trên lĩnh vực xây dựng lực lượng Công an huyện: Tiếp tục triển khai thực
hiện Chỉ thị 03 của BCT về việc “ Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 03 của BCA về “ Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ
cương điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”. Hưởng ứng tích
cực cuộc vân động “ Công an Quảng Trị nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” ;
Phấn đấu xây dựng Công an huyện đảo Cồn Cỏ sớm trở thành đơn vị văn hoá cấp
huyện, cấp tỉnh.
Với vai trò là người đại biểu HĐND bản thân tôi phải đi sâu, đi sát gần gủi với cử
tri; biết lắng nghe, chia sẻ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của cử tri; nắm
bắt ý chí, quyền lợi của người dân để phản ánh và kiến nghị với các cơ quan có thẩm
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quyền giải quyết thoả đáng quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Mặt khác phải
trở thành cầu nối để cử tri gián tiếp tham gia xây dựng bộ máy chính quyền các cấp
vững mạnh mọi mặt, góp phần phát triển kinh tế, xã hội huyện nhà. Đồng thời bản
thân phải là người chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các
Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của địa phương đến với người dân, để dân biết, dân làm,
dân kiểm tra .
Để thực hiện tất cả mục tiêu trên đây bản thân tôi luôn ý thức rằng phải nổ lực, cố
gắng phấn đấu. Trước hết muốn làm một đại biểu HĐND tốt phải là một người dân
tiêu biểu “ Yêu nước, thương dân, trung thành với Tổ quốc với Đảng CSVN- suốt đời
phụng sự nhân dân”
Với phẩm chất là người cán bộ Công an, có bề dày kinh nghiệm, từng trải qua
nhiều vị trí công tác. Đặc biệt nếu được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, sự
phối hợp chặt chẽ của các đơn vị hữu quan, sự ũng hộ nhiệt thành của nhân dân, bản
than tôi tin rằng mình có thể đảm đương tốt vai trò của người đại biểu HĐND. Bản
thân tôi cầu mong rằng cử tri hãy tin tưởng và tín nhiệm tôi bằng lá phiếu của mình để
tôi trở thành đại biểu HĐND.
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Của ông Nguyễn Vinh Hưng – Phó Phòng KT – XH huyện đảo Cồn Cỏ
Là một công dân, tôi luôn ý thức rằng: HĐND huyện là cơ
quan quyền lực nhà nước ở địa phương; đại diện cho ý chí,
nguyện vọng, tâm tư, tình cảm và quyền làm chủ của nhân dân,
do nhân dân tín nhiệm gửi gắm niềm tin bầu ra. HĐND chịu
trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp
trên về quyết định những chủ trương, biện pháp để xây dựng và
phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở địa
phương. HĐND là cơ quan pháp luật thực hiện quyền giám sát
đối với việc điều hành và tổ chức thực hiện của nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội,
các đơn vị lực lượng vũ trang và của mọi công dân ở địa phương.
Nhận thức sâu sắc điều đó - Với tư cách là một công dân được tin tưởng giới thiệu
tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa III (Nhiệm kỳ 2016 - 2021). Tôi nhận
thấy đây là một vinh dự lớn lao, niềm tự hào nhưng đồng thời là trách nhiệm đối với
bản thân tôi. Tôi xin báo cáo chương trình hành động ứng cử đại biểu HĐND huyện
khoá III với các nội dung sau:
1. Trước hết, dù bất luận ở hoàn cảnh nào thì bản thân cũng phải nổ lực phấn đấu
để làm tròn trách nhiệm của một đại biểu HĐND huyện khi được cử tri tin tưởng giao
phó. Là người đại diện cho “ý chí - nguyện vọng”; “Tiếng nói và tâm tư tình
2. Với vai trò là một cán bộ làm công tác tuyên truyền trong những năm qua, tôi
đã và đang cùng với các đồng chí phụ trách làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền,
góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và
sẽ thường xuyên dành thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống
thực tế, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản
ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh đến diễn đàn các kỳ họp của HĐND
huyện cũng như các các cơ quan thông tin đại chúng về những kiến nghị mà cử tri và
nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc nâng
cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của cử tri.
3. Bản thân tôi sẽ không ngừng tu dưỡng rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức,
thường xuyên học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác, hoàn thiện nhân cách,
phẩm chất đạo đức của người cán bộ - Đảng viên, để cùng với lãnh đạo Phòng tham
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mưu cho Huyện ủy - UBND huyện các giải pháp sát đúng, hiệu quả trên các lĩnh vực
phát triển Kinh tế - Xã hội.
4. Tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Chăm lo và tích cực tổ chức các hoạt động văn
hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm đảm bảo chất lượng đời sống tinh thần cho
5. Trong điều kiện hiện nay, bản thân tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến những vấn đề
liên quan đến các vấn đề phúc lợi xã hội, y tế chăm sóc sức khỏe cán bộ nhân dân,
giáo dục của con em và các yếu tố liên quan đến đời sống dân sinh của cử tri huyện
nhà như: ăn ở, đi lại, hưởng thụ văn hóa…. Và nếu được đắc cử, Bản thân sẽ luôn có
quan điểm đúng, việc làm hiệu quả, có tiếng nói đồng thuận và những việc làm thiết
thực nhằm sớm giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cử tri.
Trong lần tham gia ứng cử HĐND huyện nhiệm kỳ này - Nếu được cử tri tin
tưởng tín nhiệm, có lá phiếu ủng hộ bầu tôi vào HĐND huyện thì đó là vinh dự vô
cùng lớn lao của bản thân. Và đó cũng chính là điều kiện thuận lợi và cơ hội tốt nhất
để bản thân tôi được thực hiện các ý tưởng vừa trình bày ở trên.
Còn trong trường hợp không được tín nhiệm thì bản thân tôi vẫn sẽ tiếp tục học
tập, tu dưỡng và rèn luyện để luôn xứng đáng là người cán bộ - Đảng viên; Và trong
điều kiện, chừng mực cho phép tôi vẫn quyết tâm thực hiện những điều cam kết trên.
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND
HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ, KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016 - 2021.
Là một cán bộ công chức vinh dự được công tác tại huyện
đảo Cồn Cỏ trong những năm đầu thành lập. Bản thân tôi hiểu rất
rõ những khó khăn, thiếu thốn của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khi
sinh sống, làm việc và công tác trên đảo. Được sự quan tâm phối
hợp của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; sự ủng hộ của toàn thể cử
tri trên địa bàn, trong những năm qua bản thân tôi không ngừng nổ
lực phấn đấu, tìm tòi học hỏi cùng cán bộ viên chức Ban quản lý
Cảng Cá hoàn thành tốt mọi nhiệm được phân công trên các lĩnh
vực Cảng cá, điện, nước, tàu công tác, vệ sinh môi trường…Góp
phần khắc phục những khó khăn, thiếu thốn trong đời sống sinh
hoạt, đi lại của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, từng bước xây dựng Cồn Cỏ từng xây
dựng Cồn Cỏ ngày càng phát triển.
Hôm nay tôi rất vui mừng và phấn khởi được cử tri tín nhiệm và Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc huyện đảo Cồn Cỏ hiệp thương, giới thiệu tham gia ứng cử bầu Đại biểu
hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại tổ bầu cử số
2. Ý thức được rằng Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu HĐND do cử tri địa phương
bầu ra, là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng
và quyền làm chủ của nhân dân. Là đại biểu HĐND sẽ có điều kiện tốt nhất tham gia
đóng góp, phản ánh trực tiếp những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, là
cầu nối để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình tham gia quyết định các vấn
đề quan trọng của địa phương, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của
dân, do dân, vì dân.
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa III,
tôi xin hứa sẽ dành thời gian và tâm huyết để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Phát huy tối đa khả năng, sở trường công tác để hoàn thành tốt vai trò nhiệm
vụ của người đại biểu nhân dân. Dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, thực hiện
nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri qua đó nắm bắt và phản ảnh trung thực mọi ý kiến,
nguyện vọng của nhân dân với Hội đồng nhân dân, với các cấp, các ngành để kịp thời
giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân góp phần
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân
dân.
2. Cùng tập thể HĐND bàn bạc ban hành những chủ trương, chính sách phát
triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; giải quyết tốt
nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhu cầu học tập của con
em sinh sống trên đảo.
Nghiên cứu tham mưu các giải pháp đầu tư hoàn thiện các hạ tầng phục vụ dân
sinh, không ngừng nâng cao chất lượng nguồn điện, nước, công tác đảm bảo vệ sinh
môi trường; đề xuất phương án tối ưu nhằm giải quyết những bức xúc của cử tri trong
việc đi lại giữa đảo và đất liền...Tham gia xây dựng các chủ trương, biện pháp nhằm
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giải quyết những khó khăn, tạo công ăn việc làm nâng cao thu nhập, ổn định đời sống
cho các hộ dân.
3. Thực hiện tốt chức năng giám sát việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật tại
địa phương. Đảm bảo mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước
được thực hiện nghiêm túc.
4. Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng chống tham
nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật
khác. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền nhằm góp phần nâng
cao hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.
5. Ra sức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức để làm tròn nhiệm vụ
của người đại biểu dân cử, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri. Cùng toàn thể cán
bộ, chiến sĩ và nhân dân quyết tâm xây dựng huyện đảo Cồn Cỏ giàu về kinh tế, đẹp
về văn hóa, vững về quốc phòng, an ninh.
Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ này là một vinh dự
và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi. Do đó, cho dù có trúng cử hay
không trúng cử bản thân tôi cũng luôn cố gắng hết sức hết lòng phục vụ nhân dân,
hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên phân công.

19

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Ứng cử đại bểu HĐND huyện khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021
của ông Nguyễn Xuân Hòa - Giám đốc Trung tâm Quân dân y
huyện đảo Cồn Cỏ
Đảo Cồn Cỏ nằm cách xa bờ, với diện tích 2,3 km2, dân
trên đảo chủ yếu là lực lượng vũ trang, đời sống kinh tế còn gặp
nhiều khó khăn như mùa hè thiếu nước, thực phẩm bảo quản
bằng đông lạnh, mùa đông đi lại vào đất liền gặp nhiều trở ngại
(mưa bão và gió mùa...) từ những khó khăn trên nên nhu cầu
được chăm sức khỏe cho quân dân trên đảo là rất thiết thực và
cần thiết và đây cũng là mông muốn của các cử tri.
Được sự tính nhiệm của cử tri đề cử tôi vào Hội đồng nhân
dân huyện khóa III nhiệm kỳ 2016-2021, với chức trách và
nhiệm vụ công tác hiện nay, tôi tập trung thực hiện một số
nhiệm vụ như sau :
1. Tích cực, tham mưu đề xuất mua sắm trang thiết và ổn định tổ chức biên chế
sớm để nhanh đưa trung tâm y tế vào hoạt động và Phát huy cao nhất vai trò, trách
nhiệm của người cán bộ quân y ra sức chăm lo tốt sức khỏe cho cán bộ - chiến sỹ và
nhân dân trên đảo và làm tốt công tác tham mưu đề xuất với các cấp biên chế đội ngũ
y bác sỹ có trình độ chuyên môn sâu để xử lý cấp cứu kịp thời những ca bệnh ngoại
khoa khi chưa có điều kiện chuyển vào đất liền được, bảo đảm cho quân và dân yên
tâm công tác, gắn bó với đảo.
2. Thực hiện tốt chức năng người đại biểu HDND huyện là thường xuyên lắng
nghe các ý kiến kiến nghị , tâm tư nguyện vọng của cử tri để đề xuất với các cơ quan
có thẩm quyền xem xét .Tham mưu cho HĐND huyện có chương trình hành động để
phát triển Trung tâm Quân dân y ngày càng lớn mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ,
phục vụ tốt việc chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho quân và dân, củng cố lòng
tin của mọi người sinh sống trên đảo đối với Trung tâm.
3. Tham mưu bảo đảm quyền lợi các chế độ khám chữa bệnh bằng Bảo hiểm y
tế cho quân và dân trên đảo theo đúng quy định; đề xuất và triển khai thực hiện việc
tiêm phòng vacxin cho trẻ em sinh sống trên đảo và tích cực, chủ động tham mưu và
phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành phòng chống, không để dịch bệnh xảy ra.
4. Thường xuyên cùng hội đồng nhân dân huyện tuyên truyền vận động quân và
dân trên đảo nhận thức tốt về tầm quan trọng của biển đảo từ đó bảo vệ tốt chủ quyền
biển đảo của nước ta nói chung và đảo cồn cỏ nói riêng .
5 . Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu
nhiệm vụ được giao thường xuyên điều hành Trung tâm Quân dân y và đội ngũ y bác
sỹ hoạt động có hiệu quả, chất lượng, thực sự là chỗ dựa tin cậy để mọi người yên tâm
khi khám, chữa bệnh trên đảo.
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