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Chức vụ, nơi công tác hiện nay: Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên, chủ tịch
Hội LHTN Việt Nam xã, phó chủ tịch công đoàn cơ sở xã Hiệp Thuận
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con
cử tri tại điểm cầu 2 xã Hiệp Hòa –Hiệp Thuận!
Bản thân tôi rất vinh dự được lãnh đạo cấp ủy Đảng, cử tri nơi công tác, nơi cư
trú giới thiệu 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. Đồng thời được Ủy
ban Bầu cử huyện liên danh ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6 gồm 2 xã Hiệp Hòa- Hiệp
Thuận. Trước hết, xin được trân trọng gửi đến Ban tổ chức hội nghị, lãnh đạo các cấp và
toàn thể bà con cử tri 2 xã lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành nhất…
Kính thưa bà con cử tri!
Là một Bí thư Đoàn, bản thân cũng đã trưởng thành từ cơ sở, thông qua các phong
trào, các hoạt 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.
Chính vì vậy, được tham gia ứng cử lần này đối với bản thân là một vinh dự,
cũng là một trọng trách to lớn đối với bản thân, là động lực để bản thân cố gắng tu
dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, đạo đức,cố gắng hơn nữa hoàn thành tốt nhiệm vụ
của mình, đi sâu, đi sát tìm hiểu đời sống nhân dân để xứng đáng với niềm tin của bà
con nhân dân đã gửi gắm cho mình, xứng đáng là một người thật sự đại diện cho ý chí,
nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân
Thưa bà con, trong những năm gần đây, Đời sống nhân dân của huyện Hiệp Đức
nói chung và 2 xã Hiệp Hòa-Hiệp Thuận ngày càng được nâng cao, cải thiện cả về mặt
vật chất và tinh thần. Tuy nhiên dưới tác động của dịch bệnh, thiên tai , giá cả mặt hàng
bấp bênh đã làm ảnh hưởng đời sống của bà con huyện Hiệp Đức nói chung và bà con
nhân dân 2 xã chúng ta nói riêng.Bởi đa phần bà con ta sống bằng nghề nông nghiệp là
chủ yếu, thanh niên nông thôn chưa có việc làm ổn định, 1 bộ phận thanh thiếu niên
sống ngày càng xa rời thực tế, sa vào các tệ nạn xã hội Đó cũng là một trăn trở đối với
bản thân tôi.

Bản thân tôi tự hứa với bà con rằng, nếu được bà con tin tưởng, tín nhiệm, lựa
chọn bầu cho bản thân tôi làm Đại biểu HĐND huyện, với tư cách vừa là cán bộ Đảng
viên,vừa là đại biểu dân cử sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc thực hiện trách
nhiệm, vai trò của mình, sẽ luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng
và pháp luật của nhà nước, sắp xếp công việc cơ quan , công việc gia đình để làm trọn
vai trò, trọng trách của người đại biểu HĐND, cụ thể như sau:
Thứ nhất, luôn gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân 2 xã để hiểu rõ hơn
về cuộc sống thực tế, những khó khăn mà bà con nhân dân gặp phải, luôn tham gia tiếp
xúc cử tri định kỳ để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của
nhân dân. Trên cơ sở đó, phản ánh đầy đủ kịp thời với HĐND huyện, các cấp có thẩm
quyền để giải quyết nhanh nhất, hiệu quả nhất những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng
của bà con cử tri.
Thứ hai, cùng với HĐND huyện nghiên cứu, xây dựng các Nghị quyết của HĐND
huyện sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương 2 xã, nhằm đưa nền
KTXH của 2 xã ngày càng phát triển.
Thứ ba, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị để
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn rèn luyện và tu dưỡng đạo đức của người cán
bộ, đảng viên, không quan liêu hách dịch.
Với vai trò là người công tác Đoàn, tôi sẽ tích cực tham mưu những chính sách,
kế hoạch nhằm tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên. Tích cực
tham gia xây dựng và đề xuất những đề án, chính sách đào tạo nghề cho người lao động,
đặc biệt là thanh niên nông thôn, thanh niên yếu thế. Đề xuất những chính sách liên quan
đến giáo dục thanh niên chậm tiến, đặc biệt là có những đề xuất về kế hoạch đầu tư, phát
triển thắng cảnh Khe Cái (Hiệp Thuận) và Hòn Kẽm Đá Dừng (Hiệp Hòa) nhằm thu hút
khách tham quan. Từ đó, tạo công ăn việc làm cho bà con nhân dân, góp phần phát triển
kinh tế xã hội cho địa phương 2 xã.
Bản thân mong muốn nhận được sự ủng hộ, tình cảm, sự giúp đỡ của bà con cử tri
2 xã để tôi có thể trở thành một đại biểu HĐND. Từ đó, tôi có thể thực hiện được
chương trình hành động này, tuy nhiên, dù kết quả như thế nào, bản thân tôi cũng luôn
cố gắng hết sức, hết lòng phục vụ nhân dân, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,
góp sức trẻ và sự nhiệt huyết của mình vào công cuộc phát triển của địa phương 2 xã.
Cuối cùng, một lần nữa xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu
và bà con cử tri 2 xã lời kính chúc mạnh khỏe, hạnh phúc! Chúc cho cuộc Bầu cử Đại
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt
đẹp, xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và bà con nhân
dân đã lắng nghe!
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