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Tôi rất phấn khởi khi được Ban Thường trực UBMTTQVN Huyện
giới thiệu tham gia ứng cử; được Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín
nhiệm giới thiệu và được UBMTTQ Huyện hiệp thương lựa chọn, giới
thiệu ứng cử đại biểu HĐND Huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
còn phấn khởi nơn nữa là được UBBC phân tôi được về ứng cử Tại quê
hương Tôi xem đây là niềm vinh dự, tự hào, là cơ hội để bản thân tiếp tục
rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Nhưng đồng thời cũng xác định trách
nhiệm lớn trước Huyện ủy, cử tri và nhân dân toàn Huyện.
Trước hết là người con quê hương, được Sinh ra, lớn lên và đã từng
có thời gian công tác tại xã nhà, trong sự yêu thương, đùm bọc, hỗ trợ,
giúp đỡ của bà con, cô bác giúp đở tôi trưởng thành hơn 20 năm qua.Tôi
luôn nhận thấy phải cố gắng hết mình để có những đóng góp thiết thực
nhằm xây dựng quê hương Hiệp Đức ngày càng phát triển giầu mạnh.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 .
Do đó, nếu đƣợc cử tri tin tƣởng tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu
HĐND huyện tôi xin hứa sẽ đem hết năng lực và tâm huyết để thực
hiện tốt vai trò đại biểu của dân, do dân và vì dân. Từ những yêu cầu
của cử tri với nhiệm vụ hiện tại của bản thân, tôi xin đƣợc đƣa ra một
số giải pháp có tính tổng quát về CTHĐ của mình Nhƣ sau:
1. Tập trung nghiên cứu, học tập, ren luyện, tu dưỡng đạo đức, phẩm
chất của người cán bộ Đảng viên; Tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực,

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.
2. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi
cư trú và đơn vị bầu cử; Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của dân; truyền tải
đầy đủ những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân đến các cấp
có thẩm quyền quan tâm giải quyết một cách kịp thời. Ngược lại cung
cấp đến toàn thể cử tri những thông tin được phép: đặc biệt là những
chế độ có liên quan đến đối tượng chính sách, đối tượng xã hội và
những cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi để người dân
có điều kiện phát triển 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.
3. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng
góp ý kiến vào các quyết định của HĐND Huyện,Tổ chức hội nghị phản
biện các Đề án liên quan trực tiếp đến người dân (Như đề án phát triển
KTV- KTTT giai đoạn 2021-2025 và nhiều đề án khác..), đảm bảo việc
ban hành các Đề án, cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước,
vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ngoài ra cung với các
vị Hội đồng tăng cương chức năng giám sát của HĐND trên cơ sở đó kiến
nghị đề xuất với HĐND và các cấp những giải pháp phù hợp với tình hình
thực tế địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh
tế, xã hội, quốc phòng – an ninh xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của
Huyện nói chung và xã BS,TP riêng.
4. Với cƣơng vi là UVBTV huyện ủy; Cùng với Tập thể BTV,BCH
và các địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ nghị quyết Đại
hội Đảng các cấp gắng với nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 9 với
10 nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn
hoá, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống
chính trị nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt ba nhiệm vụ
đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện
môi trường đầu tư. Xây dựng Hiệp Đức cơ bản thành huyện Nông thôn

mới… Tích cực cùng với tập thể BTV Huyện ủy, Phối hợp với HĐND,
UBND huyện, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các địa phương tích
cực đề xuất, kiến nghị, tỉnh, TW có cơ chế, chính sách quan tâm ưu tiên,
hỗ trợ giúp đỡ các địa phương khó khăn vươn lên trong sự phát triển
chung của Huyện, tỉnh.
Tập trung chỉ đạo hoàn thành các dự án: Công trình có quy mô lớn,
mang tính đột phá, liên kết phát triển vùng như Cầu Trà Linh, Cầu Sông
Khang, Cầu Ồ Ồ… Xúc tiến lập hồ sơ thủ tục để đầu tư xây dựng cầu Tân
Bình và đường tránh QL 14E qua thị trấn Tân Bình...Đầu tư hệ thống đường
giao thông kết nối đến các khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao và chăn nuôi tập trung như: Đường vào khu sản xuất Na Sơn-Đông
Bình, xãThăng Phước, Các công trình Dân sinh Hồ chứa nước Phước hòa,
Hồ hố phương cung với Thăng phước khảo sát đề xuất một số công trình
hồ chứa nước để kiến nghị đề xuất các cấp đầu tư..; Tập trung cải thiện môi
trường đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tăng cường hoạt động hỗ trợ khởi
nghiệp sáng tạo. Hoàn thành quy hoạch và thực hiện kế hoạch sử dụng đất
giai đoạn 2020 - 2025 mà trọng tâm là chuyển đổi sản xuất, tích tụ ruộng
đất phát triển nông nghiệp sạch,NN công nghệ cao…, tăng diện tích cây
màu chuyên canh, tăng đất dịch vụ phi nông nghiệp.
5. Với cương vị là Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMT chỉ đạo
thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với tổ chức đảng và
chính quyền, bao gồm cả việc giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức; tích cực tham gia công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu
cực; chủ động tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong các
chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và
của huyện. Triển khai thực hiện tốt QCDC cơ sở, Phong trào thi đua yêu
nước gắng với phong trào thi đua dân vận Khéo 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. Phối hợp triển khai thực hiện tốt công
tác An sinh xã hội, hổ trợ người có công cách mạng, cá đối tượng khó
khăn về nhà ở, nhà có Nguy cơ ngã đổ đối với các hộ khó khăn về nhà ở.
Với chức trách nhiệm vụ được giao, cũng như những kiến thức, kỷ
năng và những kinh nghiệm tích lũy được qua quá trình công tác tôi luôn
quyết tâm hoàn thành tôt nhiệm vụ được phân công. Tôi kính mong nhận
được sự tin tưởng, tín nhiệm ủng hộ của cử tri,2 xã BS,TP giúp tôi có thể

hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra. Góp phần tạo điều kiện cho tôi được
đóng góp sức lực, trí tuệ và những hiểu biết của mình, cống hiến nhiều hơn
nữa, thực hiện trách nhiệm của người con quê hương góp phần xây dựng
huyện Hiệp Đức và quê hương Bình Sơn, Thăng phước phát triển./.
Ứng cử viên đại biểu HĐND Huyện
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