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Thực hiện các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các
cấp, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện về bầu cử đại
biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, hôm nay đơn vị bầu cử
số 7 (xã Sông Trà và Phước Trà) phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ
huyện tổ chức cho các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ
2021 - 2026 tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Lời đầu tiên cho phép tôi cùng
với các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 7 xin được gửi tới các quý vị đại biểu,
toàn thể các vị cử tri lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.
Để các cử tri nắm được rõ hơn và thuận lợi trong quá trình tìm hiểu các
ứng cử viên và tiến hành bầu cử vào ngày 23 tháng 5 năm 2021, tôi xin giới
thiệu ngắn gọn như sau:
Bản thân tôi sinh ra và lớn lên tại xã Hiệp Hoà - Huyện Hiệp Đức, Từ
năm 2012 - 8/2019 làm công chức địa chính – XD-NN&MT phụ trách NTM, từ
8/2019 đến nay được huyện điều động về công tác tại Văn phòng
HĐND&UBND huyện làm chuyên viên văn phòng. Lĩnh vực được phân công:
Theo dõi, tham mưu tổng hợp khối kinh tế.
Hôm nay, nhận được sự tín nhiệm của cơ quan và cử tri nơi cư trú giới
thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND huyện và Ủy ban MTTQVN huyện hiệp
thương chính thức giới thiệu vào danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND huyện
nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban bầu cử của huyện phân bổ về ứng cử tại đơn vị
bầu cử số 7. Đây là niềm vinh dự rất lớn của bản thân và cũng là trách nhiệm
nặng nề trước cử tri xã Sông Trà và Phước Trà.
Tôi nhận thức 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, thực hiện chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan
trọng của địa phương. Việc chọn các đại biểu thật sự xứng đáng để bầu vào
HĐND các cấp là vấn đề hết sức quan trọng, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ
trương của Đảng và Nhà nước ta, là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm,
lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, tôi thật sự
thấy mình phải nhận một trách nhiệm mới cao hơn, làm thế nào để hoàn thành
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chức trách của người đại biểu dân cử và đáp ứng niềm tin của cử tri. Tôi xin hứa
sẽ đem hết khả năng, trí tuệ của mình cùng với các vị đại biểu HĐND huyện xây
dựng huyện Hiệp Đức nói chung và xã Sông Trà và Phước Trà nói riêng ngày
càng phát triển.
Như chúng ta đã biết xã Sông Trà và Phước Trà là 1 trong 3 xã vùng cao
của huyện Hiệp Đức và đặc biệt là xã an toàn khu, cơ sở hạ tầng mặc dù đã được
Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng, nhưng chưa đồng bộ, còn bất cập và
đời sống nhân dân nơi đây còn rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới
vẫn còn ở mức cao.
Vấn đề mà hiện nay cử tri xã Sông Trà và Phước Trà đang quan tâm nhất
đó là: Công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế gắn
với giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, vấn đề an sinh xã hội,
các chính sách hỗ trợ trong giáo dục, y tế, người nghèo, chính sách dân tộc, tệ
nạn xã hội…
Để giải quyết những vấn đề mà cử tri hiện nay đang quan tâm theo tôi thì
cần có những giải pháp sau: Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng với các loại
cây có hiệu quả kinh tế cao, tăng hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Đẩy mạnh
công tác chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp.
Khuyến khích Nhân dân mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng thâm canh cao,
gắn với bảo vệ môi trường, cải tạo con giống. Kêu gọi đầu tư vào cụm công
nghiệp, giải quyết lao động tại chỗ, phối hợp với các doanh nghiệp đào tạo nghề
và giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.
Kính thưa quý vị !
Căn cứ vào quy định của pháp luật, vào chức năng nhiệm vụ và phạm vi
công việc được giao, cùng với những kinh nghiệm tích lũy được trong những
năm qua tôi dự kiến Chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND
huyện, khóa thứ VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 với 1 số nội dung chủ yếu sau đây:
1. Phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt
vai trò của người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc
với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và Nhân dân. Lắng nghe
và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với
cấp ủy Đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và Nhân dân quan tâm;
trong đó chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính; những giải pháp thực
hiện chính sách xã hội; chính sách dân tộc, tôn giáo; công tác giảm nghèo, an
sinh xã hội… thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.
2. 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 vụ của
người đại biểu dân cử.
3. 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
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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; thực sự 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.
4. 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 địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội, quốc phòng - an ninh của huyện.
5. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị
các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư
luận xã hội quan tâm.
Từ những nhiệm vụ nêu trên, bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng: Đó
chính là nghĩa vụ, quyền lợi, là vinh dự và trách nhiệm khi ra ứng cử đại biểu
HĐND tỉnh. Vì vậy, cho dù bản thân có trúng cử hay không trúng cử, tôi cũng
sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát
triển quê hương, đất nước.
Trước khi dứt lời tôi xin trân trọng cảm ơn UBMTTQVN huyện, các đơn
vị liên quan đã tổ chức cuộc gặp gỡ, tiếp xúc lần này. Kính chúc toàn thể cử tri,
quý vị đại biểu cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt./.
Xin chân thành cảm ơn!
Hiệp Đức, ngày 04 tháng 4 năm 2021
Ngƣời viết chƣơng trình hành động

Hà Thị Bích Hoà

