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Tôi rất vinh dự được Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Hiệp
Đức hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ
2021-2026. Và được phân công ứng cử ở địa bàn hai xã Bình Sơn – Thăng
Phước, đơn vị bầu cử số 2. Trước hết, cho tôi được gửi lời cảm ơn chân thành
đến các đồng chí lãnh đạo Ủy ban bầu cử, UBMTTQVN huyện Hiệp Đức,
Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN xã Thăng Phước. Xin được gửi đến các đồng
chí lãnh đạo và toàn thể bà con cử tri lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành
công trong cuộc sống!
Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể bà con cử tri! Bản thân tôi đã công
tác tại xã hơn 15 năm và trải qua rất nhiều lĩnh vực công tác từ công tác đoàn
thể đến chính quyền và bây giờ là BT Đảng ủy, CT HĐND xã, bản thân ý thức
rõ trách nhiệm rất nặng nề của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các
nhiệm vụ chính trị, KT-XH, QPAN tại địa phương trong thời gian đến … Tôi ý
thức sâu sắc rằng, đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của
nhân dân ở địa phương, tôi ứng cử với một mong muốn tha thiết được đóng góp
trí tuệ, công sức mình, đưa tiếng nói của nhân dân, nguyện vọng chính đáng của
nhân dân vào những quyết định, chủ trương, biện pháp xây dựng phát triển kinh
tế - xã hội của huyện Hiệp Đức nói chung và của hai xã Bình Sơn – Thăng
Phước nói riêng, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần
của nhân dân ở địa phương.

Hiệp Đức là một huyện trung du miền núi của tỉnh Quảng Nam, tình hình
KT-XH của huyện trong những năm gần đây có bước phát triển khá, đời sống
vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể, tình hình ANCT,
TTATXH được giữ vững ổn định, Là huyện có 6/11 xã về đích nông thôn mới.
Những kết quả đạt được, những kinh nghiệm cùng với sự nỗ lực, đoàn kết thống
nhất trong toàn Đảng và nhân dân sẽ là tiền đề, cơ hội thuận lợi để khai thác
mọi tiềm năng thế mạnh cho sự phát triển của huyện nhà trong những năm đến.
Phấn đấu đến năm 2025 huyện Hiệp Đức được công nhận là huyện Nông thôn
mới (trong đó có hai xã Bình Sơn-Thăng Phước).
Nếu được cử tri tín nhiệm và trở thành đại biểu HĐND huyện, tôi sẽ nỗ
lực phấn đấu thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:
Thứ nhất: Tích cực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ
chính trị, KT-XH, đảm bảo QPAN tại địa phương, đồng thời thực hiện tốt cải
cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân, đặc biệt trên các lĩnh vực
tại bộ phận một cửa, tiếp công dân… nâng cao chất lượng công vụ. Xây dựng
đội ngủ cán bộ, công chức tại địa phương có đạo đức, có năng lực và có trách
nhiệm với nhân dân.
Thứ hai: Góp phần cùng Hội đồng nhân dân huyện đề ra những chủ
trương, chính sách sát đúng với tình hình thực tế của địa phương để phát triển
mạnh và bền vững hơn; kiến nghị với cấp trên và các cơ quan chức năng một số
lĩnh vực, trong đó tập trung vào các vấn đề quan trọng tâm mà cử tri quan tâm
như: Xây dựng kết cấu hạ tầng, sửa chửa các tuyến đường giao thông, cầu cống
hư hại để nhân dân đi lại và vận lưu thông hàng hóa nhất là vào mùa mưa; giám
sát việc thực hiện các dự án, các công trình đầu tư trên địa bàn đảm bảo tiến độ
và chất lượng; tập trung giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử
tri, những vấn đề tồn tại, bức xúc.
Thứ ba: Với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, HĐND
huyện là cơ quan có thẩm quyền quyết định những vấn đề quan trọng của địa
phương; là đại biểu HĐND huyện, tôi sẽ tập trung công sức, trí tuệ, thời gian
cùng tập thể HĐND tham gia xây dựng, thẩm định, thẩm tra để huyện ban hành
các chính sách, các cơ chế thiết thực và có tính khả thi cao, đảm bảo được
quyền lợi của cử tri và nhân dân.
Thứ tư: Thường xuyên gắn bó, tiếp xúc, lắng nghe những nguyện vọng,
ý kiến phản ánh, kiến nghị, góp ý của cử tri, để đóng góp đúng và trúng cho lợi
ích của người dân, góp phần ngăn chặn, đấu tranh phòng chống tham nhũng,

tiêu cực, lãng phí; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri sau mỗi kỳ họp HĐND, kịp
thời báo cáo kết quả kỳ họp cho cử tri. Tích cực tham gia các hoạt động giám
sát, chất vấn, theo dõi kiểm tra đến cùng việc giải quyết, trả lời đơn thư của các
cơ quan chính quyền; phản ảnh trung thực nguyện vọng của cử tri, kiên trì đeo
bám, thúc đẩy thực hiện đến nơi, đến chốn những quyết định của Hội đồng nhân
dân huyện.
Trong thời gian tới, để hoàn thành được nhiệm vụ, chắc chắn rằng rất cần
sự quan tâm phối hợp, hỗ trợ của Mặt trận, đoàn thể, tôi rất mong nhận được sự
ủng hộ của bà con cử tri và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đặc biệt mong
muốn được cử tri tín nhiệm, giao nhiệm vụ là người đại đại biểu đại diện cho cử
tri. Tôi xin hứa sẽ phát huy hết tinh thần trách nhiệm là người đại biểu đại diện
cho ý chí và nguyện vọng của cử tri, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình sẻ
tiếp thu và truyền tải kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri đến cấp có
thẩm quyền giải quyết. Tôi rất mong được gặp lại bà con cử tri trong thời gian
đến, để cùng với cử tri chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công
việc và cuộc sống. Một lần nữa, xin cảm ơn bà con cử tri đã quan tâm lắng
nghe, cảm ơn UBMTTQVN các cấp và các cơ quan, đơn vị đã giúp tôi được
gặp gỡ, tiếp xúc với bà con cử tri hôm nay.
Xin trân trọng cảm ơn!

