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Tôi hiện đang giữ chức vụ Công chức Văn Phòng - Thống kê xã Phước Gia,
là đại biểu HĐND xã Phước Gia, khoá VII, nhiệm kỳ 2016-2021.
Sau 10 năm công tác tại đơn vị UBND xã Phước Gia, được sự quan tâm của
Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị và được sự tín nhiệm của bà
con cử tri nơi cư trú. Qua 03 lần Hiệp thương giới thiệu, tôi được giới thiệu ra ứng
cử đại biểu HĐND huyện Hiệp Đức, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị
Bầu cử số 5 tại 02 xã Quế Lưu, Phước Gia. Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi,
vì tôi biết rằng đại biểu HĐND do cử tri địa phương bầu ra. Là cơ quan quyền lực
nhà nước ở địa phương đại điện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của
nhân dân.
Đối với một công chức trẻ tuổi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND
huyện để có thể trở thành đại biểu HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026,
đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri của toàn huyện nói chung và cử tri 02 xã
nói riêng, đây là niềm vinh hạnh tự hào cũng là một trách nhiệm lớn đối với bản
thân tôi.
Nhận thức rõ vai trò, vị trí chức năng của HĐND và trách nhiệm của người
đại biểu HĐND. Để có cơ sở vững chắc giúp tôi đạt nguyện vọng là trúng cử đại
biểu HĐND huyện, tôi rất mong muốn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình bằng tình
cảm và trách nhiệm của mình được thể hiện trong lá phiếu của mỗi cử tri.
Đối với xã Quế Lưu và Phước Gia mặt dù có những khác nhau về văn hóa
truyền thống, về ngôn ngữ nhưng với tinh thần đoàn kết xây dựng về kinh tế, vững
về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội
Đảng bộ huyện đề ra. Hằng năm dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND,
UBND, sự phối hợp của Mặt trận, hội đoàn thể xã trong triển khai thực hiện các
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN ở địa phương, giải quyết các
yêu cầu bức xúc, thiết thực, đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh giảm nghèo bền
vững; từng bước rút ngắn khoảng cách giữa các dân tộc, giữa xã vùng cao với các
xã vùng thấp; hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi, trường học, trạm y tế được
từng bước đầu tư xây dựng tạo nên diện mạo mới cho địa phương; đời sống nhân
dân đã có nhiều bước chuyển biến tích cực, từng bước được nâng cao; văn hóa
truyền thống dân tộc được giữ gìn và phát huy, củng cố và ổn định vững chắc an
ninh chính trị, đoàn kết giữa các dân tộc.
Như chúng ta biết hiện nay đời sống bà con nhân dân của 02 xã còn nhiều
khó khăn nhất định, tình trạng lao động thiếu việc làm còn cao, tiềm năng, lợi thế
của địa phương chưa được phát huy một cách triệt để, sản xuất còn manh mún,

thiếu liên kết, chưa tạo được vùng chuyên canh hàng hóa; tỷ lệ giảm nghèo có
chuyển biến nhưng chưa thực sự bền vững.
Là ứng cử viên là nữ tôi quan tâm đến các vấn đề Bình đẳng giới, bạo lực
gia đình; công tác giải quyết việc làm cho những lao động thất nghiệp, đây là vấn
đề tôi quan tâm trăn trở và tôi biết đó là những vấn đề đang được quan tâm trong
điều kiện hiện nay của huyện nhà.
Kính thưa toàn thể quý vị.
Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hiệp Đức lần thứ IX nhiệm kỳ
2020-2025 đã đề ra 26 chỉ têu lớn với 5 nhóm chỉ tiêu: Kinh tế và xây dựng nông
thôn mới; chỉ tiêu về môi trường; chỉ tiêu về văn hóa-xã hội; chỉ tiêu về quốc
phòng an ninh và chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Đây là những nhiệm vụ xuyên suốt
trong 5 năm đến mà bản thân cùng với toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân
huyện nhà nói chung và 2 xã Quế Lưu, Phước Gia nói riêng sẽ thực hiện xuyên
suốt trong thời gian đến. Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi bầu vào đại biểu
HĐND huyện. 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, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử:
+ Thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu HĐND theo quy định của
pháp luật.
+ 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.
+ 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.
+ Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các kỳ họp của HĐND nghiên cứu,
tham gia đóng góp vào các vấn đề của HĐND, đồng thời khẳng thẳng thắn nêu ra
những vấn đề đang được cử tri quan tâm. Tham gia vào hoạt động giám sát, chất
vấn do HĐND huyện tổ chức. Bảo vệ lợi ích chính đáng của cử tri, bảo vệ quyền
lợi của phụ nữ và trẻ em thông qua việc đề xuất ý kiến với các cấp uỷ Đảng, chính
quyền về các chế độ chính sách đối với các đối tượng cử tri đảm bảo chính sách an
sinh xã hội.
+ Tham mưu với cấp có thẩm quyền mở các lớp đào tạo cho phụ nữ về kỹ
năng chăn nuôi trồng trọt, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông
nghiệp để giải quyết việc làm. Tạo nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách với lãi
xuất ưu đãi để chị em phát triển kinh tế giúp nhau xoá đói giảm nghèo.
Với vai trò là Công chức Văn phòng Thống kê tôi sẽ chấp hành tốt nhiệm vụ
mà Đảng và nhà nước giao phó, tham mưu kịp thời với lãnh đạo các văn bản, chế
độ chính sách, quyền lợi đến bà con. Thực hiện tốt việc Tiếp công dân, tham mưu
giải quyết kịp thời những đơn thư của nhân dân.
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. Cuối cùng bằng sự nhiệt
tình, trách nhiệm và năng động của sức trẻ, tôi mong nhận được sự ủng hộ của cử

tri để tôi có thể cùng với bà con xây dựng xã nhà ngày càng phát triển. Cuối cùng
tôi xin chúc bà con cử tri sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Xin chân thành cảm ơn cử tri đã lắng nge, cảm ơn UBMTTQVN huyện Hiệp
Đức, UBMTTQVN xã Quế Lưu, Phước Gia đã tổ chức cuộc gặp gỡ tiếp xúc này./.
Phước Gia, ngày 05 tháng 05 năm 2021
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