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Tôi được Ban Thường vụ huyện ủy giới thiệu tham gia ứng cử ĐB HĐND
huyện; 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 khóa VIII,
nhiệm kỳ 2021-2026.Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân,
cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước Huyện ủy, cử tri và nhân dân
toàn huyện. Quan trọng hơn hết là bản thân tôi đang đứng tước cử tri và nhân dân 2
xã Sông Trà và Phước Trà (Là đơn vị bầu cử số 7) để thực hiện nhiệm vụ là ứng
cử ĐB HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.
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 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.
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*Khái quát kết quả phát triển kinh tế-xã hội, QPAN của huyện trong
nhiệm kỳ qua:
Trong nhiệm kỳ qua huyện Hiệp Đức chúng ta dưới sự lãnh đạo của Ban

Thường vụ huyện ủy, sự điều hành của UBND, sự giám sát và tham gia phối hợp
tích cực của HĐND và các đại biểu HĐND nên đã đạt được những kết quả rất tốt
trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, QPAN:
- Nông, lâm nghiệp: Mặc dù hàng năm đều bị ảnh hưởng bởi nắng hạn, thiên
tai, bão lụt, dịch bệnh nhưng tổng sản lượng lương thực, tỷ lệ bò lai đều tăng
(Lương thực tăng: 0,8%; Bò lai: 11,95%).
- Chương trình MTQG XDNTM: có 3 xã đạt chuẩn NTM
- Quy hoạch các Cụm công nghiệp, kêu gọi các doanh nghiệp về đầu tư trên địa
bàn huyện (Đã thu hút được 06 dự án đầu tư vào 04 CCN/07CCN)
- Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2021 đạt 2.724,839 tỷ
đồng , tăng bình quân hằng năm 36,5%.
- Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 3.466.446 triệu đồng, trong đó thu nội địa
199.894 triệu đồng, tăng bình quân hằng năm 19,4%/năm, với 05 năm liên tục thu
vượt dự toán.
- Về GD&ĐT, thực hiện khá tốt quy hoạch sắp xếp mạng lưới trường lớp;
cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư xây dựng bảo đảm tốt cho việc dạy và
học. Duy trì tốt PCGD ở các cấp học.
- Mạng lưới y tế được củng cố, chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân
được nâng lên; có 10/11 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế (tăng 5 xã , thị trấn
so với đầu nhiệm kỳ). Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD thể nhẹ cân còn 8,83% (giảm
2,47%); SDD thể thấp còi còn 15,06% (giảm 3,37% ). Có 11/11 xã, thị trấn đạt
chuẩn xã phù hợp với trẻ em.
- Tỷ lệ hộ nghèo từ 21,71% (năm 2015) giảm còn 8,83%, hộ cận nghèo từ
9,04% giảm còn 2,82%. hằng năm, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1.000 lao động,
đào tạo nghề cho hơn 240 lao động. Đưa 156 lao động đi làm việc ở nước ngoài có
thời hạn. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 56,89% (tăng 22,27% so với năm 2015)
- Phong trào TD ĐKXD ĐSVH, các hoạt động VHVN, TDTT. Tham gia dự
thi ở tỉnh đạt nhiều giải cao, thu hút nhiều tầng lớp Nhân dân tham gia và đạt kết
quả tốt.
-Thường xuyên quan tâm, chăm lo đến người có công trên địa bàn huyện.
Hỗ trợ xây mới, sửa chữa 812 nhà ở cho người CCCM; vận động 3,75 tỷ đồng để
hỗ trợ xây 78 ngôi nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách. Hiện nay, không còn
đối tượng chính sách phải ở nhà tạm; có trên 97,3% hộ gia đình người có công
cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình ở khu dân cư.
100% Bà Mẹ VNAH còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt
đời.
- Duy trì tốt phong trào TDBVANTQ, xây dựng KDC tự quản về ANTT, cơ
quan, đơn vị, thôn, khối phố, tổ, hộ an toàn về ANTT.
- Công tác xây dựng chính quyền được chú trọng:

-Chất lượng CB,CC ngày càng được nâng lên, Có 97,47% cán bộ lãnh đạo
quản lý cấp huyện có trình độ đại học trở lên, tăng 1,3% (trong đó, thạc sỹ chiếm
15,19%) và 87,3% có trình độ cao cấp chính trị (tăng 15,35%), 11,39% có trình độ
trung cấp chính trị. Cấp xã, có 82,57% cán bộ, công chức có trình độ đại học trở
lên, tăng 50,57% (trong đó, thạc sỹ chiếm 4,98%) và 7,47% có trình độ cao cấp
chính trị, 83,82% có trình độ trung cấp chính trị.
-Triển khai hiệu quả CCHC giai đoạn 2015-2020. Đầu tư phát triển hạ tầng
CNTT và đẩy mạnh UDCNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước. Qua đánh
giá chỉ số cải cách hành chính đến năm 2019, huyện đạt 76,37%, xếp thứ 10/18
huyện, thị, thành phố trong tỉnh, tăng 5 bậc so với năm 2018.
Từ những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện
nhà đã nổ lực phấn đấu trong nhiệm kỳ vừa qua. Tôi xin được trình bày những
suy nghĩ của mình theo 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 về thực
hiện trách nhiệm của người Đại biểu dân cử (nếu được cử tri và nhân dân tín
nhiệm) cụ thể như sau:
Trước hết xã Sông Trà được tách ra từ xã Phước Trà vào tháng 4 năm 2002,
2 xã được Đảng, Nhà nước, Chính Phủ Công nhận xã An Toàn Khu (Công bố QĐ
ngày 25.4.2019); là người con quê hương Phước Trà, Sông Trà, là nơi tôi được
sinh ra và lớn lên nên tôi luôn tự hào về mãnh đất anh hùng này; mong muốn được
đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để xây dựng quê hương Hiệp Đức
chúng ta nói chung và các xã Sông Trà, Phước Trà nói riêng ngày càng giàu mạnh.
Các xã Sông Trà, Phước Trà của chúng ta là xã thuần nông, thu nhập bình
quân của người dân còn rất thấp, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ
hộ nghèo vẫn còn cao, việc làm của bà con còn nhiều vất vả (không ổn định), xây
dựng NTM gắn với tái cơ cấu nông nghiệp còn chậm, đây là những vấn đề mà tôi
rất quan tâm, trăn trở.
Tôi cũng nhận thức được rằng, đây là vấn đề khó không thể giải quyết trong
một thời gian ngắn, cần có thời gian và lộ trình nhất định để giải quyết căn cơ,
trong điều kiện nguồn lực hiện nay của huyện còn gặp rất nhiều khó khăn.
Song tôi thấy cần tích cực cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ của
2 xã chúng ta quan tâm đề xuất, kiến nghị, tham mưu với huyện có cơ chế, chính
sách quan tâm ưu tiên, dành nguồn lực nhất định để hỗ trợ giúp đỡ 2 xã (Phước
Trà, Sông Trà) vươn lên trong sự nghiệp phát triển chung của huyện (để thu hẹp
khoảng cách thu nhập với các xã khác trong huyện).
Đồng thời, nếu được cử tri và nhân dân tín nhiệm thì bản thân tôi cần
thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, đó là:
- 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 hợp lý 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 chính đáng của cử tri và nhân dân (Bao gồm ở nơi công tác, cư
trú và nơi ứng cử); 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.
- Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu
nại, tố cáo của công dân; đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có
trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân
dân.
- 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 tác phong công tác của người cán bộ là
trọng dân, gần dân, học dân và thực sự có trách nhiệm với nhân dân./.
Cuối cùng, xin cám ơn Ban thường trực UBMTTQVN huyện, xã đã tạo điều
cho bản thân tôi và các ứng cử viên khác gặp gỡ cử tri và bà con nhân dân để trao
đổi, nói lên những tâm tư, suy nghĩ của mình.
Cám ơn cử tri và nhân dân đã giành thời gian quí báu của mình đến dự và
lắng nghe, theo dõi và có ý kiến đóng góp rất chân tình và bổ ích.
Một lần nửa xin gửi đến quí vị đại biểu cùng toàn thể cử tri, lời chúc thật
nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nửa trong công tác và trong cuộc
sống. Xin chân thành cảm ơn./.
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