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ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH NINH THUẬN KHÓA XI 
 (NHIỆM KỲ 2021-2026) 

Tại đơn vị bầu cử số 12, gồm các xã Cà Ná, Phước Diêm, Phước 
Hà, Nhị Hà, Phước Minh, Phước Ninh, Phước Dinh, Phước Nam-  

Thuộc huyện Thuận Nam 
 

Kính thưa: - Đồng chí chủ trì Hội nghị 
                 - Các đồng chí lãnh đạo và chính quyền địa phương 
                 - Bà con cử tri đơn vị bầu cử số 12 - huyện Thuận Nam 

                          - Các ứng cử viên Đại biểu HĐND các cấp 
 

- Tôi tên: Lê Công Bình. 
- Sinh năm 1976. 
- Nơi ở hiện nay:  40/4 đường Nguyễn Trãi, phường Kinh Dinh, thành 

phố PR-TC, tỉnh Ninh Thuận. 
- Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế, chuyên ngành kế toán – 

kiểm toán. 
- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm UBKT 

Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở. 
- Đơn vị công tác: Sở Tài chính Ninh Thuận. 
 
Trước hết tôi xin bày tỏ sự chân thành, cám ơn sự tín nhiệm của các 

cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, cán bộ, nhân dân nơi công tác và nơi 
cư trú đã tổ chức giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2021-2026).  

Kính thưa quý đại biểu, Thưa quý cử tri! 
Bản thân tôi luôn nhận thức rằng: Hội đồng nhân dân là cơ quan 

quyền lực Nhà nước của địa phương, đại diện cho ý chí và nguyện vọng 
của nhân dân, là cơ quan quyết định những vấn đề quan trọng đối với tình 
hình chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.  

Nếu được trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ 
này, tôi và các thành viên hội đồng sẽ tập trung thực hiện tốt những nội 
dung sau đây: 

Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến, tâm tư, 
nguyện vọng của nhân dân trong những đợt tiếp xúc cử tri, có trách nhiệm 
thu thập và phản ảnh đầy đủ các ý kiến của cử tri đến với Hội đồng nhân 



dân và các cơ quan chức năng của Nhà nước. Đem ý nguyện của nhân dân 
vào các hoạt động của Hội đồng nhân dân: thảo luận, chất vấn, biểu quyết, 
giám sát việc xây dựng và thực hiện các chính sách, pháp luật, các vấn đề 
thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân. Thực hiện tốt chế độ 
tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và Hội đồng nhân 
dân, trả lời những kiến nghị của cử tri, đồng thời tuyên truyền, vận động 
nhân dân thực hiện tốt chính sách pháp luật của nhà nước. 

Không ngừng nỗ lực học tập để nâng cao trình độ; rèn luyện, tu 
dưỡng đạo đức, luôn có lối sống giản dị, gần gũi quần chúng, nhân dân, nỗ 
lực với công việc và sự tín nhiệm của bà con cử tri, luôn sát cánh cùng cử 
tri của huyện Thuận Nam và nhân dân tỉnh nhà góp phần thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.  

Với sự tín nhiệm của cử tri địa phương. Tôi sẽ nổ lực góp phần cùng 
lãnh đạo địa phương kiến nghị các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đề 
xuất và thực hiện tốt chính sách đối với người có công và chính sách an 
sinh xã hội,… Tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của lãnh đạo Tỉnh để 
có những kế hoạch cụ thể nhằm hỗ trợ cùng huyện thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 nhiệm 
kỳ 2020-2025 đề ra.  

Cụ thể: giúp địa phương đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế theo định hướng và phát triển bền vững; phấn đấu trở thành 
huyện phát triển khá của tỉnh; xây dựng huyện trở thành trung tâm công 
nghiệp - dịch vụ của tỉnh, trọng tâm là phát triển năng lượng tái tạo, điện 
khí, khí hóa lỏng, cảng và dịch vụ cảng biển tổng hợp Cà Ná… để huyện 
đáp ứng yêu cầu tăng trưởng tàu thuyền và dịch vụ hậu cần, sẽ là trung tâm 
phát triển năng lượng và dịch vụ, khu kinh tế trọng điểm phía nam của tỉnh 
và Ninh Thuận sẽ là trung tâm năng lượng quốc gia. 
 Nếu là thành viên Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, bản thân tôi 
mong muốn được đón nhận sự đóng góp ý kiến của bà con cử tri và coi đây 
là một sự cổ vũ, tin tưởng, động viên to lớn của cử tri và chịu sự góp ý của 
cử tri để thực hiện tốt nhiệm vụ và nỗ lực phấn đấu để luôn xứng đáng là 
người đại biểu của nhân dân; bản thân cũng rất mong sự đóng góp, đề xuất 
ý kiến của cử tri đối với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện nhà, 
để cùng nhau đóng góp trí tuệ cùng cử tri góp phần thúc đẩy sự phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương và tỉnh trong thời gian đến. 

Một lần nữa: Kính chúc các lãnh đạo và quý vị đại biểu, bà con cử tri 
dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.  

Xin trân trọng cảm ơn! 


