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Tôi được Đảng ủy xã Phước Gia giới thiệu là đại diện cho đơn vị xã
Phước Gia tham gia ứng cử; được Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín
nhiệm cao, được UBMTTQ huyện hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử
đại biểu HĐND huyện Hiệp Đức, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tôi ý thức sâu sắc
rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, mà còn là trách nhiệm
lớn trước cử tri và nhân dân toàn huyện nói chung và 02 xã nói riêng.
Tôi cũng ý thức được rằng HĐND huyện nhiệm kỳ này phải kế thừa
và phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND và các vị
đại biểu HĐND huyện trong các nhiệm kỳ qua. Đồng thời phải nêu cao tinh
thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ
quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, không
ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Từ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu
HDND theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương tôi xin được
trình bày những suy nghĩ của mình về thực hiện trách nhiệm của người Đại
biểu dân cử, cụ thể như sau:
Nhân dân 02 xã có 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, các tổ chức chính trị xã hội trong
triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QPAN ở địa phương, giải quyết các yêu cầu bức xúc, thiết thực, đảm bảo an
sinh xã hội; đẩy mạnh giảm nghèo vùng DTTS; 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.
Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi 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.
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.
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; 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.
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.
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.
Với vai trò là Phó bí thư Đảng ủy xã, tôi sẽ luôn phát huy hết khả
năng quyền hạn tham mưu cấp ủy đề xuất những chủ trương, định hướng lớn
nhằm đưa địa phương ngày càng phát triển … xây dựng hệ thông chính trị
trong sạch vững mạnh... hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, của cử tri và nhân dân, bản
thân tôi luôn phải nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học hỏi để
hoàn thiện mình và phải nghiêm túc thực hiện tốt phong cách công tác của
người cán bộ là trọng dân, gần dân, học dân và thực sự có trách nhiệm với
dân./.
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