Kính thưa: Các vị đại biểu lãnh đạo,
Thưa đồng chí ………………. Chủ trì Hội nghị
Thưa toàn thể cử tri của 2 xã Bình Sơn Thăng Phước
Tôi rất vinh dự được cơ quan nơi công tác, nơi cư trú, Ủy Ban bầu cử và UB
MT TQVN huyện hiệp thương giới thiệu tôi ứng cử HĐND huyện khóa 8, nhiệm kỳ
20210-2026 tại đơn vị bầu cử số 2 Bình Sơn- Thăng phước. Tôi xin trân trọng cảm ơn
ủy ban Mặt trận trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức hội nghị để bản thân tôi củng
như các ứng cử viên được ứng cử có dịp được gặp gỡ, tiếp xúc với các cử tri trước
ngày bầu cử.
Thưa toàn thể quý vị.
Như giới thiệu của thành viên thường trực Ủy ban MT TQ VN huyện
Tôi tên: Trần đoàn Yến khách; 41 tuổi.
Nơi tôi sinh sống; Khối phố an Đông, Thị trấn Tân Bình
Nơi Tôi công tác: Ban Dân vận Huyện Ủy
Quá trình công tác của tôi: tôi có 23 năm công tác:
Trong đó có 17 năm làm ngành VHTT; và 6 năm việc tại cơ quan Ban Dân Vận
Huyện ủy.
Chức vụ hiện nay của tôi là: Chuyên viên ban Dân vận Huyện ủy mà trực tiếp
tham mưu công tác tuyên truyền vận động quần chúng và thực hiện QCDC ở cơ sở.
Về chương trình Hành động:
Lần này nếu được cử tri quan tâm tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND huyện
khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026 thì tôi sẽ tập trung thực hiện tốt nội dung sau:
1. Trước hết: Tôi tập trung phát huy cao nhiệm vụ của người đại biểu của
dân; quan tâm đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cử tri, của nhân dân.
Tiếp tục trao dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm
thực tiễn để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.
2. Thứ 2: Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cơ bản của Đại biểu HĐND
đó là: Chức năng quyết định, giám sát và tiếp xúc cử tri,
Để làm được vấn đề này, bản thân tập trung nghiên cứu, bám sát phương hướng
NQ đề ra để làm tốt công tác tham mưu HĐND QĐ và ban hành mố số NQ sát với
tình hình thực tế của huyện nhất là kinh tế, An sinh xã hội, giảm nghèo bền vững để
thúc đẩy huyện phát triển một cách toàn diện.
Tham mưu đề xuất tăng cường và cải tiến công tác tác giám sát theo
hướng chất lượng hiệu quả, sát thực tế.
Thực hiện việc giám sát tập trung vào những vấn đề nỗi cộm, những vấn đề bức
xúc, nhạy cảm mà Nhân dân phản ánh, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hiệu lực
của HDNĐ.
- Thường xuyên duy trì và đa dạng hóa công tác tiếp xúc cử tri với nhiều hình
thức và dành nhiều thời gian hơn nữa để gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với cử tri, Để lắng
nghe, tôn trọng và tiếp thu có chọn lọc tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri, phản ảnh
trung thực, chính xác, kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền và đề nghị giải quyết
các yêu cầu chính đáng, bức xúc cửa cử tri.

Xem việc tiếp xúc cử tri chính là nhu cầu cần thiết của mình, là nhiệm vụ cần
thiết của mỗi người đại biểu dân cử với phương châm “ Gần dân, sát dân, nghe dân
nói, hướng dẫn dân làm, và làm để dân tin”
Thưa quý vị đại biểu, thưa cử tri.
Theo NQ Đại hội đảng bộ huyện lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025, trong giai đoạn
xã Thăng phước năm trong lộ trình về đích xã Nông thôn mới vào năm 2021-2025;
xã Bình sơn tiếp tục thực hiện xã Nôn gthôn mới, xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu
nâng cao, thì đại biểu HĐND huyện phải là cầu nối gắn kết các thông tin, phản ảnh
kịp thời, đầy đủ, chính xác các nhu cầu cần thiết về xây dựng cơ sở hạ tâng trong
chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mơi của 2 xã. Tiếp tục đeo bám,
đề xuất mạnh hơn, cụ thể hơn về một số công trình dân sinh, góp phần nâng cao đời
sống của người dân về mọi mặt.
Thưa bà con là một cán bộ công chức của dân, mà trực tiếp làm công tác dân
vận tôi sẽ quyết tâm thường xuyên quan tâm, theo dõi, nắm chắc các chủ trương,
chính sách, các cơ chế liên quan trực tiếp đến đời sống của Nhân dan để Hướng dẫn
Nhân dân thực hiện Như lời Bác Hồ đã dạy “ Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân
vận khéo thì việc gì củng thành công”.
Tôi xác định mặc dù trúng cử hay ko trúng cử thì tôi vẫn luôn quyết tâm phấn
đấu rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ
mà đảng, nhà nước và Nhân dân giao phó, và xem đó là nhiệm vụ phải làm đối với địa
phương nơi tôi được ứng cử.
Xin được cảm ơn bà con cử tri đã quan tâm lắng nghe, rất mong sự quan tâm,
tín nhiệm của bà con để tôi được gắn bó, gần gủi và đưa tiếng nói, nguyện vọng của
bà con cử tri đến với những quyết định chử trương, biện pháp xây dựng và phát triển
KT-VH-XH của huyện nói chung và 2 xã Bình Sơn – Thăng Phước nói riêng phát
triển toàn diện, bền vững. Xứng đáng với niềm tin yêu của cử tri.
Cuối cùng xin được kính chúc quý vị đại biểu, toàn thể bà con cử tri lời chúc
mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn.
Hiệp Đức, ngày tháng 5 năm 2021
Người viết chương trình

Trần Đoàn Yến Khách

