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- Họ và tên khai sinh: CHÂU THANH HẢI 

- Sinh ngày: 02 tháng 9 năm 1979 

- Chỗ ở hiện nay: s  1       ng 21    khu ph  10  ph  ng  h  c     thành 

ph   han  ang-  háp Chàm  t nh  inh  hu n  

-  rình  ộ chuyên môn:  h c s  khoa học ch nh tr  

- Chức vụ hiện nay:   nh ủy viên  B  th  huyện ủy  

- Đơn v  công tác: Huyện ủy  hu n  am  

 

Hôm nay  Ban  h  ng trực Ủy ban    QV  t nh và Ủy ban    QV  

huyện tổ chức cho các ứng cử viên ứng cử   i biểu HĐ D t nh nhiệm kỳ 2021-

202  t i  ơn v  bầu cử s  12 (gồm   xã của huyện  hu n  am) gặp gỡ v i cử tri 

 ể trình bày Ch ơng trình hành  ộng của mình   r  c hết tôi xin bày tỏ sự chân 

thành  cảm ơn sự t n nhiệm của các cấp ủy Đảng  ch nh quyền   ặt tr n   oàn 

thể và cán bộ  nhân dân nơi công tác và nơi c  trú  ã tổ chức hiệp th ơng  gi i 

thiệu tham gia tái ứng cử   i biểu HĐ D t nh kỳ này  Cho phép tôi cùng v i các 

ứng cử viên t i  ơn v  bầu cử s  12   ợc gửi t i các v    i biểu  toàn thể cử tri 

l i cảm ơn chân thành  l i chúc sức khỏe  h nh phúc  

V i tròn 2 năm làm nhiệm vụ B  th  huyện nhà (tháng 5 2019 – tháng 

5 2021)  bản thân hết sức  ồng cảm và chia sẻ những khó khăn mà huyện ta phải 

  i mặt trong th i gian qua   ặc biệt là trong những năm gần  ây do ch u ảnh 

h ởng của biến  ổi kh  h u nên tình hình h n hán càng trở nên gay gắt  kh c liệt 

và diễn biến khó l  ng hơn nên tình tr ng thiếu n  c  ể phục vụ cho sản xuất 

diễn ra th  ng niên  d ch bệnh diễn biến phức t p và nguy hiểm; giá cả các mặt 

hàng nông  ng  nghiệp ngày càng bấp bênh; h  tầng giao thông  thủy lợi   iện… 

ch a   ợc quan tâm  ầu t   úng mức do nguồn lực của t nh  huyện còn h n 

hẹp;   i s ng của  ồng bào dân tộc  aglai xã  h  c Hà và các xã vùng  ồng 

bào dân tộc thiểu s   miền núi  vùng  ặc biệt khó khăn còn nhiều khó khăn; các 

dự án  ộng lực  ã và  ang triển khai trên   a bàn huyện  t nhiều cũng có ảnh 

h ởng  ến   i s ng của bà con và an ninh vùng dự án  
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 ột lần nữa xin   ợc  ồng cảm và chia sẻ những khó khăn mà cán bộ và 

 hân dân  ã   i mặt trong th i gian qua  Bản thân luôn suy nghĩ và trăn trở sẽ 

tiếp tục tìm ra các giải pháp  ể khắc phục những khó khăn mà bà con cử tri  ang 

phải   i mặt   ếu   ợc cử tri t n nhiệm bầu làm   i biểu HĐ D t nh nhiệm kỳ 

2021-202   v i  iều kiện và v  tr  công tác nh  hiện nay  bản thân sẽ tiếp tục ch  

  o và ph i hợp  ôn   c các cơ quan có thẩm quyền thực hiện một s  nhiệm vụ 

trọng tâm sau: 

1. V i vai trò là B  th  Huyện ủy  ng  i lãnh   o cao nhất của huyện  tôi 

cùng t p thể  h  ng trực Huyện ủy  Ban  h  ng vụ  Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện giữ gìn sự  oàn kết th ng nhất trong toàn Đảng bộ  t p trung tr  tuệ  năng 

lực xây dựng các ch ơng trình hành  ộng cụ thể  ể thực hiện thắng lợi  gh  

quyết Đ i hội Đảng bộ huyện và  gh  quyết Đ i hội Đảng bộ t nh nhiệm kỳ 

2020-2025   r  c mắt  t p trung lãnh   o  ch    o khắc phục khó khăn; tăng 

c  ng quản lý khai thác  sử dụng có hiệu quả các nguồn lực  khơi d y  phát huy 

nội lực  t o cơ chế thông thoáng huy  ộng ngo i lực t p trung  ầu t  phát triển 

kinh tế xã hội  giữ vững qu c phòng an ninh  t o thu n lợi  ể các dự án của 

trung  ơng  của t nh  ã và  ang triển khai trên   a bàn ho t  ộng có hiệu quả 

nhằm thực hiện thành công chủ tr ơng  ể huyện  hu n  am trở thành vùng 

kinh tế trọng  iểm ph a  am của t nh  

2. Quan tâm ch    o triển khai thực hiện các ch ơng trình cải thiện   i 

s ng v t chất  tinh thần của nhân dân  làm t t công tác bảo  ảm an sinh xã hội, 

giải quyết việc làm cho  hân dân  nhất là vùng  ồng bào dân tộc thiểu s   miền 

núi;  ặc biệt t p trung giải quyết những ý kiến  nguyện vọng ch nh  áng của bà 

con cử tri.  

3. Cùng t p thể quyết tâm thực hiện quyết liệt cải cách hành ch nh  công 

khai  minh b ch mọi quy   nh nhằm t o  iều kiện thu n lợi cho  hân dân tham 

gia giám sát; hoàn thiện cơ chế  ể phòng  ch ng tham nhũng  lãng ph   quan liêu 

có hiệu quả; nâng cao chất l ợng  ội ngũ cán bộ  công chức  áp ứng yêu cầu 

xây dựng một nền hành ch nh hiện   i và mang t nh phục vụ cao  

Để làm   ợc những  iều mà tôi  ã nêu ở trên  tôi sẽ không ngừng tu 

d ỡng  rèn luyện  học t p trau dồi kiến thức và dành th i gian thỏa  áng  ể nắm 

tình hình thực tiễn t i nơi ứng cử  dự tiếp xúc cử tri  lắng nghe và tiếp thu các ý 

kiến  tâm t   nguyện vọng, kiến ngh  của cử tri  ể t p trung giải quyết  làm t t 

nhiệm vụ của ng  i  ảng viên và   i biểu HĐ D; cũng nh  sẽ giữ m i liên hệ 

v i cử tri  ã tin t ởng bầu ra mình và   a tiếng nói của cử tri  ến HĐ D t nh và 

cơ quan có thẩm quyền  ể bảo vệ quyền  lợi  ch ch nh  áng  hợp pháp của công 
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dân. Chủ  ộng  óng góp v i HĐ D t nh việc hoàn thiện hệ th ng pháp lu t  các 

ch nh sách về phát triển kinh tế;  ảm bảo an sinh xã hội và giữ vững an ninh 

ch nh tr   tr t tự an toàn xã hội trên   a bàn t nh cũng nh  huyện nhà  

 ôi luôn nh n thức sâu sắc phải làm hết sức các công việc có thể trong 

ph m vi cho phép v i sự  ồng tình   ồng hành  ủng hộ và sức m nh nội lực của 

bà con huyện nhà; hy vọng trong th i gian s m nhất bộ mặt huyện  hu n  am 

ngày càng khởi sắc và phát triển  

 ột lần nữa xin cảm ơn quý v    i biểu  bà con cử tri  ã lắng nghe  Chúc 

sức khỏe  h nh phúc   rân trọng cảm ơn! 

 


