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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  

CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH CÀ MAU, 

NHIỆM KỲ 2021-2026 
 

 

Kinh thưa quý vị đại biểu! 

Kính thưa bà con cử tri! 

Tôi tên là: Nguyễn Minh Trí; Sinh ngày 06/8/1978; 

Chỗ ở hiện tại: Khóm 4, Phường 9, thành phố Cà Mau; 

Đơn vị công tác: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau. 

Tôi rất vinh dự được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, 

Thường trực HĐND, Ủy ban bầu cử tỉnh, tập thể lãnh đạo Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh và cử tri khóm 4, phường 9 tinh tưởng giới 

thiệu ra ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị 

bầu cử số 02 là một vinh dự lớn lao đối với bản thân tôi nhưng cũng 

đặt ra những yêu cầu, trách nhiệm và tình cảm sâu nặng đối với bà con 

cử tri trong việc xây dựng chương trình hành động để báo cáo khi vận 

động bầu cử và quyết tâm thực hiện khi được tín nhiệm trở thành đại 

biểu HĐND tỉnh Cà Mau khóa 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Kính thưa bà con! 

            Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh, tôi sẽ góp phần 

thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

Thứ nhất: Với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND tôi 

sẽ có kế hoạch thu xếp công việc cơ quan, công việc gia đình để làm 

tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND. Luôn học tập nâng cao trình 

độ, lý luận chính trị, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối 

sống. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương. 

Thứ hai: Giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe tâm tư 

nguyện vọng của cử tri để phản ánh tại kỳ họp HĐND, phản ánh với 



các cấp các ngành có liên quan, có thẩm quyền giải quyết. Trên cơ sở 

đó HĐND đưa ra những quyết sách phù hợp với tình hình phát triển 

kinh tế xã hội của địa phương. 

            Thứ ba: Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các kỳ họp của 

HĐND tỉnh; nghiên cứu, tham gia ý kiến đóng góp vào các vấn đề của 

HĐND tỉnh đề ra, đồng thời thẳng thắn nêu ra những vấn đề đang 

được cử tri quan tâm. Tham gia vào hoạt động giám sát, chất vấn do 

HĐND tỉnh tổ chức. Bảo vệ  lợi ích chính đáng của cử tri. 

Thư tư: Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực tham gia thúc đẩy cải cách 

hành chính phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.  

Với vai trò là Ủy viên Thường trực tôi tiếp tục tham mưu cho 

Ban Thường trưc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện các cuộc 

vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào 

toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đặc 

biệt là Cuộc vận động “Vì người nghèo” với phương châm là “không 

để ai bị bỏ lại phía sau” góp phần vào phát triển của tỉnh nhà. 

Kính thưa bà con và các đồng chí! 

Một lần nữa, xin cảm ơn bà con cử tri đã quan tâm lắng nghe, 

cảm ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam và các cơ quan, đơn vị hữu quan của 

………………..đã giúp tôi được gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri hôm nay.  

Xin trân trọng cảm ơn bà con cử tri, chúc bà con sức khỏe và 

hạnh phúc! 

 Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Trí 

 


