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 Được Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, cử 
tri nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi nhận thức sâu sắc rằng: Đây là 
niềm vinh dự nhưng đồng thời, cũng là trọng trách lớn lao.  

Tôi tin tưởng nếu được cử tri tín nhiệm trúng cử, tôi sẽ cố gắng hoàn 
thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Luôn nhận thức được Hội đồng nhân dân tỉnh là cơ quan quyền lực nhà 
nước tại địa phương; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là người được cử tri bầu 
ra, không chỉ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân địa phương nơi 
đã bầu mình, mà còn đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri tỉnh Ninh 
Thuận nói chung. 

Vì vậy, nếu được tín nhiệm bầu làm Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Tôi 
sẽ cùng các đại biểu HĐND đem hết trí tuệ, năng lực, tâm huyết của mình để 
hoàn thành tốt trách nhiệm trước cử tri và trước Hội đồng nhân dân tỉnh, xứng 
đáng với lòng tin và sự tín nhiệm của cử tri. Gắn bó mật thiết với Nhân dân; tích 
cực tuyên truyền, vận động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước. Luôn gần gũi, thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri; có kế 
hoạch tiếp xúc với cử tri trước và sau kỳ họp; định kỳ đi cơ sở nắm tình hình, 
tiếp xúc cử tri, thường xuyên tiếp công dân tại trụ sở nơi làm việc, trong mối 
quan hệ thường ngày hoặc đón nhận ý kiến cử tri qua đơn thư. Chịu sự giám sát 
của cử tri; nghiêm túc lắng nghe, tìm hiểu, ghi nhận những bức xúc, tâm tư, 
nguyện vọng và đề xuất của cử tri; phản ánh trung thực, đầy đủ và khách quan 
tâm tư nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân đến Hội đồng nhân dân 
tỉnh và các cơ quan hữu quan. Tham gia đầy đủ các kỳ họp Hội đồng nhân dân 
tỉnh. Thường xuyên theo dõi, giám sát việc triển khai, thực hiện các nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Có ý thức, 
trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; kiên trì theo dõi, đeo 
bám, giám sát việc giải quyết các yêu cầu chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. 

2. Với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Công an tỉnh, tôi sẽ nghiêm túc nghiên cứu, nắm vững quan điểm, 



đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động 
tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo 
trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục tham mưu, thực hiện tốt 
vai trò tuyến đầu trong phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng thế trận an ninh 
nhân dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. 

Đồng thời, dành sự quan tâm đặc biệt chỉ đạo lực lượng Công an trong 
toàn tỉnh chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm và 
các hành vi vi phạm pháp luật; kiềm chế, kéo giảm tội phạm; tuyệt đối tuân thủ 
và chấp hành nghiêm minh pháp luật trong mọi hoạt động tố tụng, không làm 
oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm, bảo vệ quyền lợi của Nhân dân. Nâng 
cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT: làm giảm tai nạn và ùn tắc 
giao thông; hạn chế số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; đẩy mạnh cải cách 
hành chính, nỗ lực chỉ đạo trong thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Qua đó, từng bước 
góp phần tạo nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội ổn định, bền vững tại địa 
phương. 

3. Quan tâm xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an vững mạnh về 
mọi mặt. Xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm của toàn thể 
cán bộ chiến sĩ Công an trong tỉnh. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp 
nhằm phòng ngừa sai phạm, tham nhũng, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh 
tiêu cực; kiên quyết xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong giải quyết các thủ tục hành chính. Tạo điều 
kiện để Nhân dân tham gia giám sát, góp ý đối với lực lượng Công an tỉnh. 

Quan tâm chỉ đạo công tác quần chúng, động viên, khuyến khích CBCS 
trong lực lượng Công an tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội, từ 
thiện, đền ơn đáp nghĩa, nhất là các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số; tăng cường giữ mối liên hệ, sự gắn bó mật thiết với Nhân 
dân. 

4. Bản thân sẽ luôn tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo 
đức, lối sống theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Tích cực tuyên truyền 
và gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước và các quy định tại địa phương, cơ quan. 

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất và quyết liệt nhất, bản thân sẽ không 
ngừng học tập nâng cao trình độ, phát huy sở trường, trau dồi bản lĩnh, năng lực 
và kinh nghiệm công tác để đoàn kết nội bộ, cộng đồng trách nhiệm, bên cạnh 
đó tích cực nêu gương, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ với cương vị công tác 
hiện nay. 

 
 


