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Lời đầu tiên cho phép tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất đối với sự quan tâm
lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, tạo điều kiện của UBMTTQVN huyện Hiệp Đức
cho tôi được gặp gỡ, tiếp xúc với bà con cử tri nơi được tham gia ứng cử để được
trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri. Xin kính chúc các đại biểu
lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể bà con cử tri lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc,
chúc hội nghị thành công tốt đẹp.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và toàn thể bà con cử tri. Tôi sinh ra và lớn
lên tại xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, năm 1980 theo gia đình đi
kinh tế mới tại thôn 13 xã Quế Tân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam - Đà nẵng
(Nay là thôn Tân Thuận, Xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức) tham gia công tác tại
xã Hiệp Thuận từ năm 1991 trải qua nhiều chức vụ trong Đảng, chính quyền. Đến
năm 2015 do yêu cầu công tác cán bộ của huyện đã điều động và bổ nhiệm chức
vụ Trưởng phòng Nội vụ cho đến nay. Theo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn của Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện tham mưu trên
các lĩnh vực tổ chức bộ máy biên chế, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán
bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị
sự nghiệp công lập, tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính,quản lý Nhà
nước trên các lĩnh vực Tôn giáo, tín ngưỡng, Thi đua- Khen thưởng, Đào tạo-Bồi
dưỡng, Văn thư- Lưu trữ, Thanh niên, cán bộ, công chức Người hoạt động KCT
xã, thôn, khối phố, dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền. Trong những năm qua trên
cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định với vai trò là người đứng đầu cơ quan đã
tham mưu UBND huyện, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm
vụ chính trị của cơ quan, tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy từ huyện đến
cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
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công tác được giao, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả,
thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ đối với đội ngũ
CBCCVC, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, sự hài lòng của tổ
chức và công dân trong thực hiện cải cách TTHC…Góp phần quan trọng trong sự
nghiệp phát triển KT-XH của huyện trong những năm qua.
Kính thưa các đại biểu lãnh đạo và bà con cử tri
Được sự tín nhiệm của cơ quan nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu tôi ra ứng
cử đại biểu HĐND huyện và được Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức hội nghị hiệp
thương và chính thức giới thiệu vào danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện Hiệp
Đức khóa VIII (nhiệm kỳ 2021-2026); Ủy ban bầu cử của huyện phân bổ về ứng
cử tại đơn vị bầu cử số 7, gồm 02 xã: Sông Trà và Phước Trà. Đây là niềm vinh dự
rất lớn của bản thân và cũng là trách nhiệm nặng nề trước cử tri huyện Hiệp Đức
nói chung, cử tri xã Sông Trà, Phước Trà nói riêng.
Tôi nhận thức rằng 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, thực hiện chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng
của địa phương. Việc chọn các đại biểu thật sự xứng đáng để bầu vào HĐND các
cấp là vấn đề hết sức quan trọng, nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương,
đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước, nhằm xây dựng Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Tôi suy nghĩ và
tâm huyết rằng nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND huyện, tôi tiếp
tục phát huy những kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động trong nhiệm kỳ trước thực
hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu dân cử, xứng đáng là cầu nối quan
trọng để chuyển tải các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến các cơ
quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời tôi thật sự thấy mình phải nhận một trách
nhiệm mới cao hơn, làm thế nào để hoàn thành chức trách của người đại biểu và
đáp ứng lại niềm tin tưởng, gửi gắm của cử tri. Vì vậy tôi quyết tâm và cố gắng
thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:
1. Tuyệt đối trung thành với công cuộc đổi mới của Đảng, với sự nghiệp xây
dựng, bảo vệ tổ quốc, và sự nghiệp phát triển KT-XH của huyện. Thường xuyên
giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe, thu thập và phản ánh trung thực,
kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan nhà nước;
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, thực hiện tốt chế độ tiếp dân, tiếp xúc
cử tri trước và sau kỳ họp HĐND để báo cáo kết quả kỳ họp HĐND và thông tin
kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Khi nhận được kiến nghị, đề
xuất của cử tri, cá nhân tôi có trách nhiệm nghiên cứu, trực tiếp đề nghị các cơ
quan có thẩm quyền giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các đề xuất,
kiến nghị.
2. Tích cực tham gia ý kiến với HĐND huyện thông qua các kỳ họp trong
việc cụ thể hóa các chỉ thị, Nghi quyết của Đảng nói chung, của Đảng bộ huyện nói
riêng thành các chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện, tình hình
thực tế của địa phương, đúng theo quy định của pháp luật và hợp lòng dân trên các
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lĩnh vực phát triển KT-XH, AN-QP nhất là cơ chế chính sách phát triển vùng sâu,
vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển kết cấu hạ tầng nhất là giao
thông, phát triển giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo
tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc của vùng
đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời tăng cường công tác giám sát việc chấp hành
các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
3. Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, tích cực nghiên cứu sâu kỹ chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để trong kỳ họp HĐND
tham gia thảo luận, bàn bạc và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương;
nhất là các biện pháp tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc hiện nay như: Phát
triển các ngành kinh tế có lợi thế để nâng cao thu nhập của Nhân dân; thực hiện
đồng bộ Chương trình xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường sinh thái; làm
tốt cải cách hành chính, giảm phiền hà cho doanh nghiệp và Nhân dân, công tác
xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội…
4. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
ra sức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và lối sống, giản dị, gần
dân, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ
của Nhân dân. Thường xuyên rèn luyện, học tập, nâng cao trình năng lực, kỹ năng
công tác, lý luận chính trị để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là
nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, để xứng đáng với niềm tin của cử tri. Kiên
quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, lạm
dụng quyền lực, nhũng nhiễu gây phiền hà đối với nhân dân, các biểu hiện mất dân
chủ, nói không đi đôi với làm. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền vận động
gia đình và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước, Nghị quyết của của HĐND huyện đề ra, xứng đáng là niềm tin, sự
kỳ vọng của nhân dân và các bậc cử tri.
Với những tâm huyết và nguyện vọng của mình, mong muốn tiếp tục cống
hiến cho sự nghiệp phát triển chung của huyện trong những năm đến, tôi tin tưởng
rằng nếu được bà con cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu HĐND huyện Hiệp Đức
khóa VIII (nhiệm kỳ 2021-2026) bản thân sẽ quyết tâm nổ lực phấn đấu thực hiện
tốt những nội dung, chương trình hành động đã trình bày hôm nay trước bà con cử
tri để đáp lại sự kỳ vọng và tin tưởng, mong muốn của bà con cử tri. Một lần nữa
xin kính chúc các Đ/C lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể bà con cử tri lời chúc
mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công xin trân trọng cảm ơn.

