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Kính thƣa: Toàn thể bà con cử tri TT TB, thưa đ/c …………………………
CT UBMTTQVN huyện, chủ trì. Thưa các đ/c ứng cử viên HĐND huyện K8.
Họ và tên: Đỗ Văn Pháp
Sinh ngày: 12/12/1973
Quê quán: Kp Bình Hòa – TT Tân Bình (thôn 2 xã Quế Bình cũ)
Thường trú: Tổ 6, Kp Bình Hòa- TT Tân Bình
Chức vụ hiện nay: Phó Chánh VP HĐND & UBND huyện
Được sự quan tâm của các đ/c lãnh đạo, của Chi bộ và cơ quan VP HĐND &
UBND huyện giới thiệu bản thân tôi ra ứng cử; được Hội nghị cử tri nơi công tác và
nơi cư trú tín nhiệm cao; được UBMTTQVN huyện Hiệp thương lựa chọn, giới
thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Hiệp Đức khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây
là niềm vinh dự đối với cá nhân tôi và là trách nhiệm rất lớn trước cử tri và nhân
dân.
Như bà con chúng ta đã biết, đại biểu HĐND do cử tri Ở 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. Chịu trách nhiệm trước cử tri và trước HĐND về việc
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
Nhận thức rõ vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn của HĐND và trách nhiệm
của người đại biểu HĐND theo quy định của Luật TCCQ địa phương năm 2015. Và
xuất phát từ vị trí, vai trò nhiệm vụ được giao, tôi xin được trình bày những suy
nghĩ của mình về thực hiện trách nhiệm của người Đại biểu dân cử;
Trước hết là người con Quê hương, được sinh ra và lớn lên mãnh đất Hiệp
Đức
Và có thời gian tham gia công tác tại (xã QB cũ) trên 21 năm (giữ nhiều chức vụ
khác nhau). Có thể nói rằng: khoản trên, dưới 1600 hô, 2.500 khẩu bà con QB ai
cũng biết tôi và về điều kiện, hoàn cảnh của bà con tôi có thể không hiểu hết
được,…
Cũng trong thời gian ấy tôi luôn nhận được sự yêu thương, đùm bọc, hỗ trợ,
giúp đỡ của bà con, cô bác quê hương để bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Sau khi được điều động về công tác tại cơ quan VP HĐND & UBND huyện.
Điều may mắn đối với bản thân tôi, là một trong những người tham mưu, giúp việc,
phục vụ trực tiếp các cuộc họp, hội nghị, các hoạt động giám sát, khảo sát; tiếp
công dân và tham mưu đôn đốc, các cơ quan, đơn vị giải quyết các vấn đề bức xúc
mà cử tri quan tâm, giúp cho các đ/c lãnh đạo HĐND & UBND huyện trong lãnh
đạo điều hành.
Nên có điều kiện để tiếp xúc với công việc và có cơ hội tiếp cận, học hỏi ở
các đ/c lãnh đạo, các cơ quan đơn vị, MTTQ,…. Qua đó giúp bản thân học hỏi được
nhiều vấn đề;

Thưa toàn thể bà con cử tri TT Tân Bình! Như bà con đã biết sau khi sáp
nhập toàn bộ diện tích, dân số thị trấn Tân An (cũ) với xã Quế Bình (cũ)1. Thị trấn
Tân Bình có diện tích trên: 23 km2, dân số trên: 6000 người với 06 khối phố, Theo
NQ số 77, 10/2019 của HĐND huyện về sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn
huyện.
TT Tân Bình nằm trên tuyến đường quốc lộ 14E giáp đường HCM với TT Khâm
Đức; đường Trường Sơn Đông giáp với huyện Đông giang và B-N Trà My. Có vị
trí về giao thông khá thuận lợi, dễ liên kết vùng để phát triển kinh tế xã hội. Trong
những năm gần đây, Huyện đã tập trung quy hoạch, chỉnh trang đô thị; tranh thủ các
nguồn lực để tập trung XD kết cấu hạ tầng thị trấn theo hướng đạt chuẩn văn minh đô
thị; xây dựng Hiệp Đức cơ bản thành huyện NTM đến năm 2025 (NQ ĐH IX của
Đảng bộ huyện).
Thƣa bà con
Và hôm nay, được gặp gỡ đông đủ bà con cử tri TT Tân Bình, để nới lên tình
cảm, tâm tư nguyện vọng của mình trước thềm bầu cử Quốc Hội -K15 & HĐND
các cấp là điều hết sức vinh dự đối với bản thân.
Tuy nhiên, trong thời vừa qua chưa có cơ hội để tiếp xúc gặp gỡ được nhiều
với bà con, cử tri thị trấn sau khi sáp nhập.
Song hơn 3 năm về công tác tại huyện và sau khi sáp nhập TT, dù ở cương vị
mới. Nhưng tôi cũng luôn luôn nhận được sự thăm hỏi, động viên, chia sẽ của các
đ/c lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, quý cô, quý chú, quý bác cán bộ hưu trí thị trấn; các
anh, các chị cán bộ đi trước. Đặc biệt là tình cảm của bà con cử tri thị trấn đã đã
dành cho tôi.
Và điều đáng trân trọng hơn, là mỗi khi về liên hệ công tác hay có công việc
cá nhân. Tôi luôn nhận được sự đón tiếp niềm nỡ, ân cần của các đ/c CB, CC,VC thị
trấn Tân Bình. Nhân diệp này xin chân thành cảm ơn toàn thể bà con cử tri và các
đ/c lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc !
Thƣa bà con cử tri TT và các đ/c
Ngày 23/5 sắp đến đây. Tôi mong rằng điều may mắn sẽ đến với tôi, là nhận
được sự ủng hộ nhiệt tình bằng tình cảm và trách nhiệm thể hiện trong lá phiếu của
mỗi cử tri trên địa bàn TT, để có cơ sở vững chắc giúp tôi đạt nguyện vọng là trúng
cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
Nếu được cử tri tín nhiệm cao bầu vào HĐND huyện nhiệm kỳ này. Với tinh
thần trách nhiệm, là một đại biểu HĐND huyện tôi sẽ có kế hoạch thu xếp công việc
cơ quan, công việc gia đình, phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại
biểu dân cử để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND dân của, theo quy định
của Luật TCCQĐP và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
năm 2015 và các văn bản liên quan.
Và Tôi nghĩ rằng, là Đại biểu HĐND chỉ cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn của người Đại biểu theo Luật định. Là cơ bản làm tròn Trách nhiệm
với cử tri. (vì luật quy định rất rõ, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm tham dự các kỳ
họp, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, hoạt động giám sát,…của đại biểu)
Tuy nhiên bản thân cũng cần tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến
thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của ĐB HĐND vừa làm
tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm
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Tân An: diện tích: 6,03 km2, dân số: 3.776 người. Quế Bình diện tích: 17,14 km2; dân số: 2.473 người.

vụ của người đại biểu dân cử. Phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri
nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc
tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu
tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; là cầu nối giữa cử tri
với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương
của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân. Tham dự
đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết
định của HĐND huyện, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng
quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của huyện và thi trấn.
Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện,…
Điều tôi tâm đắc nhất là: Làm thế nào để tiếp cận, lắng nghe thấu hiểu,
được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Có giải pháp tốt nhất để đề xuất
với các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, HĐND huyện giải quyết hiệu quả cao
nhất các vấn đề mà bà con cử tri quan tâm trên các lĩnh vực.
Và trước khi dứt lời, xin cảm ơn UBMT TQVN Huyện đã tạo điều kiện cho
bản thân được gặp gỡ bà con cử tri để nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình và một
lần nữa mong nhận được sự ủng hộ của toàn thể bà con cử tri đối với bản thân tôi
nói riêng và các đồng chí ứng cử viên ĐB HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 tại
Đơn vị bầu cử số 4 thị trấn Tân Bình . Cuối cùng xin chúc bà con cử tri mạnh khỏe,
hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn./.

Tân Bình, ngày 05/5/2021
Ngƣời xây dựng chƣơng trình
Đã ký
Đỗ Văn Pháp

