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Kính thưa Đ/c Huỳnh Hữu Cường- UVBTV-CT.UBMTTQVN- chủ trì
hội nghị.
Kính thưa! -Toàn thể bà con cử tri
-Các vị ứng cử viên HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
Hôm nay rất vinh dự được tiếp xúc với bà con cử tri xã nhà. Trước hết
tôi xin chia sẻ với bà con trong điều kiện dịch covid-19 bùng phát ngày càng
phức tạp ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân;
Trong đó có việc tiếp xúc hôm nay, đáng lý ra phải trực tiếp gặp gỡ toàn thể
cử tri trên toàn xã. Nhưng để đảm bảo công tác phòng, chống dịch chúng ta
phải trao đổi qua trực tuyến với số lượng ít. Do đó chỉ có đại diện cử tri. Rất
mong qua buổi tiếp xúc này, các vị đại diện hãy thông tin rộng rãi đến toàn
thể cử tri trên địa bàn xã những nội dung mà tôi trình bày hôm nay. Xin cảm
ơn bà con. Với bản thân thì bà con chúng ta biết qúa rõ rồi.
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Vừa qua tôi được Đảng ủy, TT HĐND và nhân dân tín nhiệm tiếp tục
giới thiệu ra ứng cử Đại Biểu HĐND Huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026. Đây
là kỳvọng rất lớn và là quyết tâm chính trị cao của bản thân muốn được đứng
vào cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương huyện nhà đại diện cho ý chí
nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân .
- Vừa qua bản thân đã đồng hành cùng với Đảng bộ và nhân dân Quế
Thọ một thời gian tương đối dài. Với cương vị là Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch
HĐND xã đã lãnh đạo điều hành đưa địa phương chúng ta phát triển trên các
lĩnh vực:
+Về kinh tế xã hội: CN, TTCN, TM dịch vụ phát triển, việc áp dụng
KHCN vào sản xuất, chăn nuôi ngày càng nhiều, năng xuất cây trồng không
ngừng tăng. Chăn nuôi phát triển về chất lượng, bò lai trên 98%, nhiều mô
hình kinh tế hiệu quả. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng. Đường, trường,
thủy lợi, nhà văn hóa…Giáo dục đào tạo ngày càng nâng cao chất lượng. cơ
sở vật chất được xây dựng đảm bảo cho dạy và học. Công tác chính sách
người có công và an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, hộ nghèo còn
5,91%(153 hộ), cận nghèo 1.04%(69 hộ) kể cả bổ trợ xã hội.
+Về QPAN đảm bảo, kiềm chế được các tệ nạn xã hội và vi phạm
TTATXH trên địa bàn. Công tác cán bộ được củng cố kiện toàn. Công tác
cải cách hành chính được duy trì thường xuyên và có tiến bộ hơn trước.
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế
khuyết điểm mà cử tri còn bức xúc quan tâm: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
theo hướng CN-TM-DV còn chậm, mô hình sản xuất có hiệu quả chưa được
nhân rộng, quản lý vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa tốt,
một bộ phận nhân dân đời sống còn khó khăn. Tình hình tai tệ nạn xã hội, vi
phạm TTATXH còn xảy ra. Công tác cải cách hành chính chưa mạnh, một
số vụ việc giải quyết còn chậm gây phiền hà bức xúc cho nhân dân.
Thời gian đến nếu được nhân dân tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND
Huyện và xã nhiệm kỳ 2021-2026 bản thân sẽ cố gắng hết mình thể hiện là
người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân chịu trách nhiệm
trước cử tri địa phương và trước HĐND về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn
đại biểu của mình. Sẽ tăng cường công tác giám sát các cơ quan Nhà nước

trong quá trình thực thi nhiệm vụ cùng với tập thể lãnh đạo Đảng ủy, HĐND
xây dựng các nghị quyết sát đúng với tình hình thực tế ở địa phương.
Luôn luôn quan tâm đến những vấn đề bức xúc hiện nay: Thực hiện tốt
công tác cải cách hành chính, cơ chế một cửa giải quyết công việc nhanh
gọn cho nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp. Bố trí sắp xếp đội ngũ cán
bộ, công chức đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ có phầm chất đạo đức và
trách nhiệm phục vụ nhân dân. Phát triển kinh tế năng cao đời sống nhân
dân, luôn quan tâm đến chính sách người có công và an sinh xã hội, xây
dựng các trường đạt chuẩn, đảm bảo QPAN kiềm chế vi phạm TTATXH,
giữ vững và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.
Tại diễn đàn này rất mong bà con hãy nhìn nhận vào năng lực thực
tiễn, phẩm chất đạo đức và tinh thần phục vụ nhân dân của bản thân để bầu
tôi vào đại biểu HĐND Huyện và đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.
Tôi không hứa nhưng sẽ trả lời với bà con bằng những công việc cụ thể
trong thời gian đến. Tôi xin chân thành cảm ơn bà con đã lắng nghe. Xin
cảm ơn TT UBMTTQVN đã tổ chức buổi gặp mặt tiếp xúc này.
Quế Thọ, ngày 5 tháng 5 năm 2021
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