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Kính thưa quý đại biểu và toàn thể quý vị cử tri! 
 Được sự nhất trí của thường trực Huyện ủy, sự tín nhiệm của cử tri nơi 
công tác, cử tri nơi cư trú, và UBMTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu 
tôi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là một vinh dự, 
đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao 
phó cho tôi. Vì vậy tôi nghĩ rằng mình cần phải không ngừng rèn luyện, phấn 
đấu hơn nữa để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín 
nhiệm của tổ chức, của cử tri. 

Qua nghiên cứu, tìm hiểu trong quá trình công tác và qua tham gia các 
lớp tập huấn dành cho các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND, tôi nhận thức 
sâu sắc về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND. 
Có thể nói rắng Đại biểu HĐND là người do nhân dân bầu ra, đại diện cho ý 
chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương. Vì vậy nếu được cử tri tín nhiệm 
bầu tôi trở thành đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, trên cương vị công 
tác của mình tôi sẽ tập trung làm tốt các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

 Thứ nhất:tôi sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử, 
đại diện cho ý chí, nguyện vọng cảu nhân dân. Quan tâm, lắng nghe và phản 
ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến HĐND 
và các cơ quan liên quan để giải quyết kịp thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của cử tri. 



Thứ 2: Nghiêm túc tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND; tích cực tham gia 
các hoạt động giám sát của HĐND khi được phân công. Giữ mối quan hệ mật 
thiết với nhân dân; đồng thời Không ngừng học tập, rèn luyện kỹ năng, nâng 
cao bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người cán bộ công 
chức cũng như nhiệm vụ của một đại biểu HĐND theo quy định.  

Thứ 3: Là một ứng cử viên nữ,hiện đang công tác tại cơ quan Hội LHPN 
huyện, là cơ quan đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích chính 
đáng, hợp pháp cho phụ nữ,  do đó nếu trở thành đại biểu HĐND tôi sẽ cùng 
với các đại biểu khác tiếp tục nghiên cứu, tham gia, đề xuất các ý kiến về các 
vấn đề nhằm đảm bảo quyền bình đẳng và lợi ích chính đáng cho các tầng lớp 
phụ nữ, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ các đối tượng yếu thế như 
người cao tuổi, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em. 

 Thứ 4: Với vai trò là Ủy viên Thường vụ Hội LHPN huyện, tôi sẽ tiếp 
tục cùng BTV, BCH Hội LHPN huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận 
động hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện đúng đường lối, chủ trương 
củaĐảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia lao động, sản 
xuất góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ 
quốc. 

Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể cử tri! 
 Với mong muốn được cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nói chung và xã ta nói riêng, rất mong nhận được 
sự ủng hộ và tín nhiệm quý cử tri………………..,  

Cuối cùng xin cám ơn UBMTTQ các cấp; cấp ủy, chính quyền địa 
phương đã tổ chức cuộc gặp gỡ, tiếp xúc này. Cám ơn quý cử tri………… đã 
dành thời gian quý báu đến dự và nghe bản CTHĐ của tôi và các ứng cử viên. 
 Chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và 
thành đạt! 
 Xin trân trọng cảm ơn! 
 
 
 


