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Kính thưa toàn thể bà con cử tri!
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 Việt Nam huyện Hiệp Đức 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 tiếp nhận hồ sơ và phân bổ về
ứng cử tại đơn vị bầu cử số 7 gồm: xã Sông Trà, xã Phước Trà. Tôi ý thức sâu sắc
rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách
nhiệm lớn trước Huyện ủy, cử tri và nhân dân 2 xã Sông Trà, Phước Trà. Hôm nay
được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Ủy ban nhân
dân 2 xã của đơn vị bầu cử số 7 tổ chức cho Đoàn ứng cử viên đại biểu Hội đồng
nhân dân huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó có bản thân tôi được gặp
gỡ, tiếp xúc với bà con cử tri. Trước hết, 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 toàn thể bà con cử tri!
Là một công chức Tài chính - Kế toán, phục vụ cho hoạt động của Đảng ủy,
HĐHD, UBND và các Ban, ngành, Mặt trận, Đoàn thể xã, và hơn hết là phục vụ, đảm
bảo cho sự vận hành của một cấp nhà nước pháp quyền XHCN vì nhân dân, do nhân
dân, tôi ý thức được rằng: Vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của HDND, 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 nhân 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 địa phương do Luật định; giám sát việc tuân thủ Hiến
pháp, pháp luật ở địa phương và thực hiện Nghị quyết HĐND. Đại biểu HĐND là
người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với
cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt
động của mình và của HĐND, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét,
đôn đốc việc giải quyết các yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân; vận động nhân
dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của
HĐND, động viên nhân dân tham gia quản lý Nhà nước. Chính vì vậy, được tham gia
ứng cử lần này đối với bản thân là một vinh dự, nhưng cững là một thách thức nặng
nề của người cán bộ, đảng viên, là nghĩa vụ của công dân cho nên, dù trúng cử 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 cán bộ đảng
viên trực tiếp tham gia công tác quản lý nhà nước, 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 đề
xuất, kiến nghị những vấn đề, những lĩnh vực mà Bà con cử tri quan tâm… tôi xin
hứa sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:
1. Tích cực nghiên cứu học tập đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội huyện nhà, cũng như công
tác chuyên môn nghiệp vụ đã được tập thể phân công; phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng
tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND huyện và thường
xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với các giới cử tri để được nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của
cử tri; cùng các cấp, các ngành ở 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 hệ thống chính sách đối với các giới đồng bào trong tỉnh. Đặc biệt, là
những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng
đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Hiệp Đức
của chúng ta ngày càng giàu đẹp và văn minh.
2. Phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác. Thực hiện đúng vai
trò và trách nhiệm của người đại biểu HĐND theo luật định; trong đó chú trọng đến
việc giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc
với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và Nhân dân. Lắng nghe và tập
hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với cấp ủy
Đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân quan tâm; trong đó chú
trọng thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu, hiện thực hóa các cơ chế,
chính sách vào thực tế cuộc sống của người dân, nâng cao thu nhập của người dân,
tăng thu ngân sách nhà nước. Góp phần cùng với các tầng lớp nhân dân huyện nhà tổ
chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ
2020 - 2025.
3. Không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống; nâng cao trình độ,
kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của
cử tri và nhân dân huyện nhà.
Kiên quyết thực hành tiết kiệm; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách
dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Luôn nâng cao tinh thần trách
nhiệm, có ý thức tổ chức kỹ luật, đoàn kết nội bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân; tích
cực vận động nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
4. Với vai trò là một nữ ứng cử viên, tôi quan tâm, chia sẻ và đồng cảm với
những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của tất cả cử tri, đặc biệt là cử tri nữ. Tôi
mong muốn được sự ủng hộ, tín nhiệm của các cử tri, giúp tôi có thể hoàn thành tốt
nhiệm vụ đã đề ra, góp sức vào sự phát triển của huyện Hiệp Đức trong thời gian
đến./.
Phước Trà, ngày 7 tháng 5 năm 2021
Người thực hiện
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