BÀI ỨNG CỬ: NGUYỄN THỊ MINH THỦY
CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ KHỞI NGHIỆP
HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ TIÊU THỤ NẤM NHÌ TÂY.
Kính chào cô bác, anh chị cử tri!
Tôi xin tự giới thiệu: tôi là Nguyễn Thị Minh Thủy, hiện đang sống và làm việc
tại thôn Nhì Tây, Bình Lâm.
Bản thân tôi rất phấn khởi và vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú đề cử
tham gia ứng cử và được Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Huyện hiệp thương giới thiệu ra
ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Trước
hết, tôi xin được trân trọng gửi đến ban tổ chức Hội nghị, lãnh đạo các cấp và toàn
thể bà con cử tri lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành nhất,..
Kính thưa cô bác, anh chị cử tri!
Là một chủ nhiệm của câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo, trưởng thành từ các cơ
sở, thông qua các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương, tôi ý thức được rằng:
Vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của HĐND, Đại biểu HĐND là rất quan trọng,
HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện
vọng và quyền làm chủ của người dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách
nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Quyết định các vấn
đề của do luật định; giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và thực
hiện nghị quyết ở HĐND.
Chính vì vậy, được tham gia ứng cử lần này đối với bản thân là một vinh dự,
nhưng cũng là một thách thức nặng nề, là nghĩa vụ của công dân cho nên, dù trúng cử
hay không trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tôi cũng sẽ cố gắng cống hiến
hết khả năng của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.
Nếu được Bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu Hội
đồng nhân dân Huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, với tư cách vừa là một chủ
nhiệm câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo, vừa là một đại biểu dân cử sẽ có điều kiện
thuận lợi hơn, trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là những vấn
đề về sinh kế, những lĩnh vực mà Bà con cử tri quan tâm… tôi xin hứa sẽ thực hiện
tốt một số nhiệm vụ sau đây:
• Nhận thấy tình hình sinh kế của huyện nhà chủ yếu là dựa vào khối ngành
nông nghiệp là chính, ngoài những công việc canh tác nông nghiệp trên thì đa số
người dân đi làm công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp ở tại huyện và cả những thành
phố lớn. Bản thân tôi nhận thức được rằng trong những năm gần đây, tình hình thời
tiết lũ lụt càn quét, khô hạn kéo dài, cộng thêm bệnh dịch covid-19 triền miên nên
chất lượng cuộc sống của người dân có bị giảm sút, kinh tế trì trệ và thất nghiệp dài
hạn.Với kinh nghiệm và sở trường về nuôi trồng chế biến và tiêu thụ sản phẩm nấm.
Tôi có thể giúp bà con một phần nào giải quyết vấn đề sinh kế, tạo công ăn việc làm
cho người dân, tăng thêm thu nhập cuộc sống hằng ngày nhờ vào việc nuôi trồng sản
phẩm nấm. Tôi không hứa sẽ đem lại tài chính trực tiếp cho bà con nhưng tôi hứa sẽ
tạo điều kiện hết sức có lợi và thuận tiện nhất cho bà con trong quá trình hổ trợ kĩ

thuật ban đầu, nguồn giống, đầu ra sản phẩm, kênh kiến thức nuôi trồng sản phẩm
Nấm các loại.
• Tôi sẽ tích cực nghiên cứu, học hỏi và tham khảo tất cả các kinh nghiệm
chuyên môn từ các sơ sở trên cả nước để có thể tích hợp được nhiều nhất những kiến
thức bổ ích về việc nuôi trồng chế biến và sản xuất sản phẩm Nấm cho bà con tại
Huyện nhà.
• Tìm kiếm thị trường tiêu thụ lớn và quy mô để bà con có thể mạnh dạn đầu tư
để đưa sản phẩm do chính bản thân mình tạo nên hoà nhập với thị trường kinh tế
trong nước nhà và xa hơn là thị trường quốc tế.
• Tôi sẽ tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐND, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với các
giới cử tri để lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của cử tri cùng các cấp, các ngành
địa phương trao đổi, bàn bạc rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm, nâng cao chất lượng
phục vụ nhân dân thông qua việc tham mưu, đề xuất, góp ý, xây dựng những hệ
thống chính sách. Đặc biệt là các chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo cải
thiện nâng cao chất lượng đời sống vậy chất, tinh thần của người dân. Góp phần xây
dựng quê hương Hiệp Đức chúng ta ngày càng giàu đẹp và văn minh.
Từ những nhiệm vụ nêu trên, bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng: Đó chính là
nghĩa vụ, quyền lợi, là vinh dự và trách nhiệm khi ra ứng cử đại biểu HĐND Huyện.
Vì vậy, cho dù bản thân có trúng cử hay không trúng cử, tôi vẫn phải nổ lực thực hiện
hoàn thành các nhiệm vụ trên, góp phần sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và
phát triển quê hương.
Đó là một số vấn đề chủ chốt mà tôi nghỉ rằng quý cô chú anh chị cùng quý bà
con quan tâm.
Cuối lời tôi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị cùng quý bà con đã nhín
chút thời gian quý báu của mình đến đây để lắng nghe những quan điểm của mỗi
người chúng tôi và lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng là đại biểu HĐND
khóa VIII, nhiệm kỳ này.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn!

