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Được sự quan tâm của UBMTTQVN huyện Hiệp Đức về phân bổ số lượng, cơ
cấu thành phần những người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND huyện Hiệp
Đức khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2016 và được sự tin tưởng của Đảng ủy xã Quế
Lưu, qua hiệp thương, tôi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Hiệp Đức
khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Kính thưa bà con cử tri, được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND huyện
nhiệm kỳ này là một vinh dự lớn và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi.
Kính thưa bà con cử tri khu vực bầu cử số 5, cùng với cả tỉnh, huyện Hiệp
Đức chúng ta đang hội nhập và phát triển. Kinh tế tiếp tục có bước tăng trưởng
đáng kể, Nhiệm kỳ qua, kinh tế huyện tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế thay đổi theo
hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm 8,75%; thu
nhập bình quân đầu người 37,13 triệu đồng/người/năm. Đời sống nhân dân ngày
càng được cải thiện và nâng cao. Mạng lưới trường lớp; cơ sở vật chất, trang thiết
bị được đầu tư xây dựng bảo đảm tốt cho việc dạy và học, chất lượng giáo dục toàn
diện, giáo dục mũi nhọn có chuyển biến tốt. Mạng lưới y tế được củng cố, chất
lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân được nâng lên. Công tác giảm nghèo, đảm
bảo an sinh xã hội được quan tâm đúng mức. Tỷ lệ hộ nghèo từ 21,71% (năm 2015)
giảm còn 8,83%, hộ cận nghèo từ 9,04% giảm còn 2,82%.
Nhìn tổng thể, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng cơ bản ổn định
làm tiền đề cho sự phát triển. Diện mạo địa phương chúng ta đang từng ngày phát
triển, khang trang hơn, cuộc sống của người dân mỗi ngày được thay đổi tốt hơn.
Tuy nhiên, huyện chúng ta là huyện miền núi, hạ tầng kỹ thuật nhất là ở các xã
đang trong giai đoạn xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới còn thiếu thốn, giao
thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ có nhà tạm còn nhiều, tỷ lệ hộ nghèo,
cận nghèo còn cao, nhất là đối với đồng bào thiểu số …gây khó khăn trong sản xuất
và đời sống của người dân. Kinh tế của huyện chúng ta chủ yếu dựa vào nông
nghiệp với các loại cây trồng chủ lực là cây keo, cao su tiểu điều và cây nông
nghiệp hàng năm và chăn nuôi nhỏ lẻ . Trong khi đó, những năm gần đây và nhất là
trong năm 2020, phải chịu tác động khá nặng nề trước biến đổi khí hậu, hạn hán

kéo dài, bão lũ, sạt lỡ đất …. Tất cả những tác động đó làm cho việc phát triển kinh
tế - văn hóa, xã hội chung của huyện cũng như đời sống của người dân của hai xã
Quế Lưu và Phước Gia còn gặp nhiều khó khăn, cần phải có nhiều giải pháp và
quyết tâm để vượt qua.
Xuất phát từ những thực tế trên, là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện
Hiệp Đức, cùng chung sự trăn trở mong muốn của Đảng bộ, chính quyền và nhân
dân toàn huyện là xây dựng cho Hiệp Đức, trong đó có xã Quế Lưu và Phước Gia
chúng ta không ngừng phát triển, làm cho người dân có đời sống vật chất và tinh
thần ngày càng khấm khá hơn, tốt đẹp hơn. Để góp phần nhỏ của mình thực hiện
mong ước lớn đó, cá nhân tôi xin trình bày những vấn đề quan tâm trong chương
trình hành động của mình nếu được nhân dân 2 xã chúng ta tín nhiệm chọn bầu làm
đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ tới:
Thứ nhất, tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc, gần gủi, sâu sát với Nhân dân để nắm
bắt tình hình đời sống, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của Nhân
dân và phản ảnh với HĐND, UBND huyện và thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc
xem xét trả lời, giải quyết. Đồng thời tích cực tham gia ý kiến xây dựng các Nghị
quyết của HĐND huyện sát đúng, phù hợp với tình hình thực tiễn và với tâm tư,
nguyện vọng của Nhân dân.
Thứ hai, tôi sẽ dành thời gian tập trung nghiên cứu đóng góp ý kiến với lãnh
đạo của hai xã Quế Lưu và Phước Gia về chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phát
triển kinh tế - xã hội, nhất là về giao thông nông thôn, xây dựng trường học, trạm y
tế đạt đạt chuẩn quốc gia, về xây dựng xã đạt chuẩn NTM, xây dựng
KDCNTMKM.
Về nông nghiệp, tôi sẽ tích cực tham gia đóng góp ý kiến về quy hoạch, tái cơ
cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng KH-KT vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất,
hiệu quả kinh tế trong sản xuất, qua đó nâng cao thu nhập, mức sống của của nhân
dân.
Tôi sẽ cùng với các vị đại biểu HĐND khác quan và tham gia nhiều ý kiến về
vấn đề an sinh xã hội như xóa nhà tạm; giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo một cách
bền vững; tham gia kiểm tra, giám sát nhằm góp phần thực hiện nghiêm chính sách
hỗ trợ cho đồng bào người dân thiểu số, cho hộ nghèo, người già yếu, cô đơn, trong
xã hội… qua đó góp phần giúp hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc
sống.
Thứ ba, Đối với Hội đồng nhân dân huyện, tôi sẽ tích cực tham gia giám sát,
tham gia phát biểu, chất vấn tại kỳ họp, góp phần nâng cao chất lượng các kỳ họp.
Thường xuyên tham gia tiếp công dân, TXCT sau kỳ họp để báo cáo kết quả các kỳ
họp cho cử tri và Nhân dân, đồng thời qua đó tiếp tục nắm bắt ý kiến, kiến nghị của
cử tri để phản ảnh kịp thời với HĐND, UBND trả lời, giải quyết.
Thứ tư, Thường xuyên tự học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và tự tu
dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống để có thể thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.
Kính thưa bà con cử tri, được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND huyện
nhiệm kỳ này là một vinh dự và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi. Do

đó bản thân tôi luôn cố gắng hết sức hết lòng phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt
nhiệm vụ được cấp trên phân công. Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm
đại biểu HĐND đó là niềm động viên to lớn, khích lệ tinh thần và sẽ tạo điều kiện
để tôi được thuận lợi hơn trong việc thực hiện dự kiến chương trình hành động mà
bản thân tôi vừa nêu. Cuối cùng tôi xin chúc bà con cử tri khỏe mạnh, hạnh phúc và
thành đạt trong cuộc sống. Chúc cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND 3 cấp sắp tới đây
thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn bà con đã lắng nghe!

