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Kính thưa toàn thể cử tri.
Kính thưa quý vị đại biểu.
Tôi tên là Nguyễn Thị Yến. Sinh ngày: 11/11/1988.
Tôi sinh ra tại thôn Nam An Sơn, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức. Hiện nay
lập gia đình và làm dâu về thôn Nhì Tây xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức.
Từ tháng 7/2011 đến nay là chuyên viên tại Phòng NN và PTNT huyện
Hiệp Đức.
Trình độ chuyên môn: cử nhân kế toán.
Trong lĩnh vực công tác tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao,
tích cực học tập chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu đi đầu mang sức trẻ cống
hiến cho quê hương và phục vụ nhân dân.
Được sự đề cử của cơ quan, sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và qua hiệp
thương của UBMTTQ huyện giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ
2021-2026. Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 20212026 là một vinh dự lớn cho bản thân, gia đình và cũng là trọng trách lớn đối với
cử tri.
Kính thưa toàn thể cử tri.
Đời sống của người dân trên địa bàn huyện và trong đó có xã Bình Lâm
chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Trong những
năm gần đây, cuộc sống bà con phần nào được cải thiện, nâng cao cả về vật chất
lẫn tinh thần, diện mộ nông thôn mới ngày càng phát triển. Cũng là một người
con của quê hương Bình Lâm, bản thân tôi luôn mong muốn xã nhà ngày càng
phát triển hơn nữa về mọi mặt. Nếu tôi được trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện
nhiệm kỳ 2021-2026, với vai trò là đại diện của cử tri xã nhà những tâm tư,
nguyện vọng của bà con sẽ được tôi lắng nghe, tìm hiểu và phản ánh trung thực
tới cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
Nếu được trúng cử vào đại biểu HĐND bản thân tôi xin hứa làm tốt các
nhiệm vụ sau:
- Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt
vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp
xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng
nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị

của cử tri và nhân dân để đề xuất đối với các cấp chính quyền về những mong
muốn của cử tri và nhân dân trên các lĩnh vực như nông nghiệp, nông thôn, xây
dựng các chính sách xã hội, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo
cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân,.. thông
qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp. Thực sự là cầu nối giữa
cử tri với cơ quan có thẩm quyền.
- Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới 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. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của
người đại biểu HĐND.
- Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng chống
tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm
pháp luật. Tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân
chủ, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch,
vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của dân, do
dân và vì 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, xã.
- 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, cử tri quan tâm.
- Để làm tròn trách nhiệm của một đại biểu HĐND, người đại diện của cử
tri và nhân dân, những người đã tin tưởng, tín nhiệm, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm
việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên cứu học tập để
nâng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình
mới. Gương mẫu và vận động nhân dân, gia đình nghiêm chỉnh chấp hành Hiến
pháp và pháp luật.
Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 là
một vinh dự và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi. Do đó, cho dù có
trúng cử hay không trúng cử bản thân tôi cũng luôn cố gắng hết sức phục vụ
nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên phân công, không ngừng rèn
luyện, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và học hỏi nâng cao
trình độ chuyên môn để làm tốt hơn công việc của mình. Trong mọi lĩnh vực
công tác, tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, đặc biệt

tôi sẽ luôn đi sâu, đi sát tìm hiểu những tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giúp
ý kiến nhân dân đến được với cơ quan có thẩm quyền.
Để thực hiện được chương trình hành động trên, rất mong bà con cử tri
ủng hộ cho tôi được trúng cử vào đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
Cuối cùng tôi xin chúc bà con cử tri sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong
cuộc sống.
Tôi xin chân thành cảm ơn các cử tri đã lắng nghe bài phát biểu của tôi.
Xin chân thành cảm ơn UBMTTQVN huyện, UBMTTQVN xã, các đồng chí
lãnh đạo của xã Bình Lâm đã tổ chức cuộc gặp gỡ tiếp xúc hết sức quý báu này.

