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Ứng cử: Đại biểu HĐND huyện tại đơn vị bầu cử số 5 (Quế Lưu, Phước Gia)
Được sự hiệp thương giới thiệu của UBMTTQVN huyện, sự thống nhất của
Ban Thường vụ Huyện ủy, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú giới
thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, tôi vinh dự,
phấn khởi, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân khi được
ứng cử Đại biểu HĐND huyện tại đơn vị bầu cử số 5 (gồm Quế Lưu, Phước Gia).
Như vậy, nếu trúng cử, tôi sẽ có cơ hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng
của nhân dân quê nhà, có điều kiện hơn đóng góp phần nhỏ bé của mình cùng bà
con xây dựng quê hương phát triển.
Nếu được tín nhiệm bầu là Đại biểu HĐND huyện, tôi sẽ luôn bám sát
nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn
thành tốt nhiệm vụ được phân giao ở cơ quan và nhiệm vụ của người đại biểu
HĐND huyện. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu liên quan trực tiếp
đến công tác mà mình tham mưu.
Thứ nhất, nhiệm vụ đầu tiên tôi xác định là gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ
với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; lắng nghe, thường xuyên nắm bắt
những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tiếp thu, phản ánh
trung thực với HĐND, mạnh dạn đề bạt các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về
những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải
quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo
trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.
Thứ hai, tôi xác định phải thực hiện tốt hơn nữa chức trách nhiệm vụ được
giao, tham mưu tốt hơn nữa trong công tác tuyên truyền, dân vận, KT-GS, xây
dựng củng cố tổ chức Đảng, công tác nhân đạo từ thiện để góp phần xây dựng
chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là chính quyền của
dân, do dân và vì dân.
Thứ ba, phối hợp tiếp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; thúc đẩy cải cách
hành chính: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, phục vụ nhu cầu

của Người dân. Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thông qua việc thực
hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền
vững; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục - đào tạo; chính sách về việc làm và giải
quyết việc làm cho thanh niên, các chính sách về an sinh xã hội…
Thứ tư, đối với bản thân tôi luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống;
bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước, không ngừng học tập, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và
nhân dân giao phó.
Bản thân nhận thức rõ việc được giới thiệu ứng cử HĐND huyện vừa là vinh
dự, vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình; do đó, dù được cử tri tín nhiệm hay
chưa được tín nhiệm, bản thân luôn coi đó là nguồn động viên để tiếp tục hoàn
thành chức trách nhiệm vụ được giao. Tôi mong muốn được sự ủng hộ, tín nhiệm
của cử tri, giúp tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, góp phần vào sự phát
triển kinh tế - xã hội huyện nhà và của địa phương chúng ta./
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