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Kính thưa chủ trì hội nghị!
Kính thưa các đồng chí là ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa VIII,
nhiệm kỳ 2021-2026 khu vực xã Quế Thọ!
Kính thưa toàn thể bà con chử tri tham dự hội nghị!
Trước tiên cho phép tôi gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến bà con
cử tri xã Quế Thọ đã tin tưởng bầu tôi làm đại biểu HĐND huyện khóa VII, nhiệm
kỳ 2016-2021 và trong quá trình làm đại biểu bản thân tôi luôn nhận được sự quan
tâm, tin tưởng gửi gắm nhiều tâm tư nguyện vọng trong các cuộc tiếp xúc cử tri
cũng như sinh hoạt hằng ngày của bà con cử tri, với trách nhiệm của mình tôi đã
cùng với các đồng chí trong tổ đại biểu HĐND huyện kịp thời phản ảnh nguyện
vọng chính đáng của bà con, đồng thời nghiên cứu đề xuất đến cấp ủy đảng,
HĐND các cấp để tập trung lãnh đạo, ban hành nhiều nghị quyết góp phần quan
trọng vào phát triển kinh tế, xã hội, ổn định TTATXH trên địa bàn xã nhà.
Về kinh tế: Đẩy mạnh cơ giới hóa và áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản
xuất, hệ thống hồ đập, kênh mương nội đồng được đầu tư xây dựng đưa diện tích
chủ động nước lên 70,32% diện tích đưa năng suất lúa từ 48 tạ/ha năm 2016 lên
57,72 tạ/ha năm 2020, chăn nuôi phát triển mạnh, đem lại lợi ích kinh tế cao góp
phần vào công tác xóa đói giảm nghèo (đàn bò lai từ 91,4 % năm 2016 lên 99,48 %
năm 2020) kinh tế vườn, kinh tế trang trại phát triển, nhiều mô hình có hiệu quả
kinh tế cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,5 % năm 2016 giảm xuống còn 5,91% năm
2020, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, 100% số hộ có điện thắp sáng, Bê tông
hóa được 8.354m đường liên thôn, liên xóm đảm bảo cho nhân dân đi lại và lưu
thông hàng hóa thuận lợi nhất là mùa mưa lũ; Đặc biệt làm tốt công tác GPMB để
huyện đầu tư các tuyến đường lớn và đầu tư phát triển các cụm công nghiệp trên
địa bàn xã nhà.
Về VH-XH: Đến nay có 03/03 trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo
dục ngày càng tăng cường, công tác PCGD TH đúng độ tuổi và PC THCS hằng
năm đều hoàn thành tốt; trường Mẫu giáo Sơn ca, Trạm y tế xã được đầu tư xây
dựng khang trang, trường TH Kim Đồng đang được đầu tư nâng cấp đáp ứng nhu
cầu học tập vui chơi của con em xã nhà; công tác chính sách xã hội luôn được quan
tâm, việc giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng đối tượng, nghĩa trang liệt sỹ được tu sửa
nâng cấp khang trang hơn; từ các nguồn huy động hỗ trợ hơn 3,3 tỷ đồng xây dựng
và sửa chữa 171 nhà cho đối tượng chính sách và xã hội. Từ các nguồn vốn ưu đãi
hộ nghèo, GQVL đã có hơn 1320 lượt hộ (05 năm) được vay vốn với gần 43 tỷ

đồng để đầu tư sản xuất, cải thiện cuộc sống, tạo việc làm, xuất khẩu lao động và
học tập.
Về QP-AN được giữ vững, đội ngũ cán bộ được quan tâm đào tạo ngày một
chuẩn hóa đủ sức gánh vác công việc của Đảng của Dân giao phó, ngày càng được
nhân dân tin tưởng, góp phần làm thay đổi diện mạo của một vùng quê mới.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, trên địa bàn xã Quế Thọ vẫn còn một
số vấn đề cần được quan tâm như: Thu ngân sách của địa phương còn hạn chế; đời
sống, việc làm của bà con còn nhiều vất vả; giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của
bà con về đền bù, GPMB, tranh chấp đất đai chưa kịp thời; hệ thống giao thông,
thủy lợi một số nơi bị xuống cấp gây khó khăn cho sản xuất, sinh hoạt của người
dân nhưng chưa được nâng cấp, sửa chữa; thực thi công vụ của một số cán bộ công
chức xã chưa hiệu quả, đây là những vấn đề bản thân tôi còn trăn trở đặt ra cần
được tập trung thực hiện trong thời gian đến.
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa bà con cử tri!
Cuộc bầu cử HĐND huỵên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 lần này. Bản
thân tôi nhận được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ
chức chính trị tin tưởng giới thiệu ra ứng cử làm đại biểu HĐND và đặc biệt hơn
nữa được giới thiệu ứng cử lại đơn vị bầu cử xã Quế Thọ, do vậy tôi ý thức sâu sắc
rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình mà còn là trách
nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân toàn huyện nói chung và
Đảng bộ, chính quyền, cử tri, nhân dân xã nhà nói riêng.
Trước hết là người con quê hương tại xã Quế Thọ, được sinh ra và lớn lên
trong sự yêu thương, đùm bọc, hỗ trợ, giúp đỡ của bà con, tôi luôn nhận thấy phải
cố gắng hết mình để có những đóng góp thiết thực nhằm xây dựng xã Quế Thọ
chúng ta nói riêng và toàn huyện ngày càng giàu mạnh.
Với vị trí công tác là Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, PCT UBND huyện:
Tôi tích cực cùng với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy nghiên cứu, bàn bạc để
tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện các giải pháp nhằm tập trung lãnh đạo
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX đã đề ra, đồng
thời tham gia đóng góp ý kiến và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền giải
quyết của UBND huyện phân công đối với lĩnh vực VH-XH và kinh tế trên địa bàn
huyện nói chung và địa phương xã Quế Thọ nói riêng.
Với trách nhiệm của một người con quê hương trước Đảng bộ, chính quyền và
bà con nhân dân xã nhà tôi mong muốn bà con cử tri xã nhà hãy tin tưởng bầu tôi
làm đại biểu HĐND huyện Hiệp Đức khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để tôi có
điều kiện tốt nhất góp công sức của mình vào công cuộc xây dựng quê hương Quế
Thọ ngày càng giàu đẹp. Để đáp lại sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri xã nhà, tôi sẽ
tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1- Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và
bà con cử tri xã nhà; 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.
2- 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.
3- Với vị trí công tác của mình Tôi tích cực cùng với tập thể Ban Thường vụ
Huyện ủy nghiên cứu, bàn bạc để tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện các
giải pháp nhằm tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
huyện lần thứ IX đã đề ra, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến và quyết định các
vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện phân trên địa bàn huyện nói
chung và địa phương xã Quế Thọ nói riêng. Nhất là các vấn đề bản thân tôi đã đặt
vấn đề quan tâm ở trên.
4- Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, chỉ đạo giải
quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc
được dư luận xã hội quan tâm.
5- 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. Luôn nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học hỏi để hoàn thiện
mình và nghiêm túc thực hiện tốt phong cách của người đại biểu HĐND là trọng
dân, gần dân, học dân và thực sự có trách nhiệm với dân.
Cuối cùng tôi xin cảm ơn các cử tri đã lắng nghe, cảm ơn UBMTTQVN huyện
đã tổ chức cuộc gặp gỡ tiếp xúc hết sức quý báu này.
Xin trân trọng cảm ơn./.

