Kính thưa các vị đại biểu khách quý!
Kính thưa toàn thể cử tri các thôn Phú Bình, Phú Cốc Đông và Phú
Cốc Tây!
Lời đầu tiên, tôi xin kính chúc toàn thể quý vị đại biểu và các vị cử tri
lời chúc sức khỏe.
Tôi xin tự giới thiệu sơ lược về bản thân, tôi tên là Võ Thị Hồng
Uyên, sinh ngày 05/5/1984, quê quán tại Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc,
Quảng Nam, hiện nay thường trú tại Khối phố An Đông, thị trấn Tân Bình,
huyện Hiệp Đức, Quảng Nam. Có trình độ chuyên môn là cử nhân khoa
học môi trường. Hiện nay, tôi đang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi
trường huyện Hiệp Đức, được lãnh đạo Phòng phân công phụ trách công
tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý môi trường trên địa bàn huyện.
Tôi rất vinh dự được UBMTTQ khối phố An Đông giới thiệu ứng cử
vào HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay, được UBND và
UBMTTQ huyện tổ chức cho các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND
huyện tiếp xúc, gặp gỡ các cử tri, tạo điều kiện cho tôi được tiếp xúc, gặp
gỡ với các quý vị cử tri.
Kính thưa các vị đại biểu, Kính thưa toàn thể cử tri!
Bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội là vấn đề
mang tính toàn cầu. Đây không chỉ là trách nhiệm của một cá nhân, một tổ
chức mà là trách nhiệm của tất cả cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ
gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường.
Trong những năm gần đây, song song cùng với sự phát triển kinh tếxã hội, huyện ta cũng đã chú tâm đến vấn đề môi trường, thu hút đầu tư
phát triển công nghiệp với công nghệ máy móc hiện đại, chăn nuôi công
nghệ cao, hầu hết các dự án đều được đánh giá tác động môi trường và
được cơ quan chức năng phê duyệt trước khi đi vào hoạt động, bên cạnh
đó, cùng với đầu tư phát triển kinh tế, huyện nhà cũng đã chú trọng hướng
đến môi trường nông thôn mới, trong đó tiêu chí số 17 về môi trường cũng
là một trong những tiêu chí góp phần đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn
mới. Đến nay, đã có 06/11 xã, thị trấn đạt tiêu chí môi trường, trong giai
đoạn tiếp theo, huyện tập trung đấy mạnh công tác quản lý môi trường,
tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng về công tác bảo vệ môi
trường; đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường để huy động tối
đa các nguồn lực của xã hội nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ
môi trường; kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ
thực vật; giải quyết những vấn đề ô nhiễm nguồn nước, xử lý rác thải, khí

thải trong sản xuất công nghiệp, chương trình nước sạch và vệ sinh môi
trường, trồng cây xanh đô thị, trồng rừng tạo môi trường sinh thái.
Hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường của huyện, bản thân luôn tự
hứa sẽ thực hiện tốt công tác tham mưu bảo vệ môi trường trên địa bàn
huyện.
Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu tôi là Đại biểu HĐND huyện
nhiệm kỳ 2021-2026 tôi xin hứa sẽ làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm
thật tốt vai trò của người đại biểu HĐND, dành nhiều thời gian hơn để gặp
gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn môi trường sống thực tế của cử tri.
Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân
dân để tham mưu lãnh đạo đề xuất đối với cấp chính quyền về những yêu
cầu, mong đợi của cử tri và nhân dân về lĩnh vực bảo vệ môi trường nhằm
cải thiện môi trường sống xanh – sạch – đẹp.
2. Không ngừng tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, kiên quyết phòng
chống tham nhũng, lãng phí, qua liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi
vi phạm khác, cùng với các địa phương thực hiện tốt công tác kiểm tra
giám sát, phòng chống tội phạm về môi trường, tích cực tham mưu thực
hiện tốt tiêu chí số 17 về môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới.
3. Không ngừng phấn đấu, nổ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm
cao nhất, không ngừng nghiên cứu học tập, trao dồi kiến thức nhằm nâng
cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới,
gương mẫu và vận động nhân dân cùng thực hiện nghiêm các quy định của
pháp luật.
Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu và cử tri đã lắng nghe, xin
chân thành cảm ơn cơ quan MTTQ đã tổ chức cuộc gặp gỡ tiếp xúc cử tri
hết sức quý báu này.
Hiệp Đức, ngày 29 tháng 4 năm 2021
Người báo cáo
Võ Thị Hồng Uyên

