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Tôi rất vinh dự khi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cử tri nơi 

công tác , cử tri nơi cư trú tín nhiệm, tổ chức hiệp thương và giới thiệu tham gia tái 
ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2021 – 2026; đây là niềm 
vinh dự, tự hào cũng là trọng trách của bản thân    

Trong nhiệm kỳ qua, tôi đã nỗ lực, phấn đấu hết mình để hoàn thành tốt nhiệm 
vụ, vai trò của một người đại biểu dân cử, cụ thể là đã tham dự đầy đủ các kỳ họp, 
phiên họp Hội đồng nhân dân tỉnh, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc 
nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân; luôn duy trì thực hiện mối liên hệ mật 
thiết với cử tri nơi thực hiện nhiệm vụ đại biểu; tích cực thu thập và phản ánh trung 
thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
cử tri; thường xuyên thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo quy định; 
tham gia cùng Hội đồng nhân dân thực hiện tốt chức năng giám sát việc tuân theo 
Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân tỉnh và được Hội đồng nhân dân đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại 
biểu Khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 

Nếu được cử tri tiếp tục tin tưởng, bầu làm đại biểu Hội Đồng nhân dân tỉnh 
nhiệm kỳ 2021-2026, tôi nguyện phát huy kết quả bản thân đã đạt trong nhiệm kỳ 
qua đồng thời tôi sẽ tích cực rèn luyện, phấn đấu, đổi mới nội dung và phương pháp 
công tác, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây: 

 1/ Với cương vị công tác và trách nhiệm là người đứng đầu Hội Cựu Chiến 
binh  trong tỉnh, khi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, bản thân 
tiếp tục thể hiện  bản lĩnh của người đại diện cử tri, đại diện các Hội viên Cựu 
Chiến binh tỉnh nhà,  đề xuất với Đảng và HĐND tỉnh có những Nghị quyết sát 
tình hình thực tiển và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân nói chung và Cựu 
Chiến binh nói riêng, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh 
lần thứ IX về phát triển KT-VH-XH nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của 
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nhân dân và giữ vững tình hình ANCT-TTATXH của địa phương;  đặc biệt là đối 
với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số,  những hộ nghèo và cận 
nghèo, cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đồng thời cùng với tập thể Hội 
đồng thực hiện tốt chức năng giám sát những nghị quyết đã ban hành trong suốt 
nhiệm kỳ một cách hiệu quả   

 2/ Thứ hai : mà tôi hết sức quan tâm và cũng là những trăn trở của cử tri 
hiện nay là mổi đại biểu khi được cử tri tín nhiệm bầu ra, phải thật sự là chổ dựa, 
và là người đại diện của dân. Do vậy, bản thân tôi nghĩ là đại biểu của dân phải 
thực hiện đầy đủ và tốt nhiệm vụ của người đại biểu, thể hiện là phải chủ động, 
thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, kịp thời phản ánh nguyện vọng, bức xúc của 
cử tri đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tôn 
trọng và phát huy thật sự quyền làm chủ của dân. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, 
tôi nhận thức là phải Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và thật sự là cầu nối giữa 
các cơ quan nhà nước với cử tri, phải dựa vào dân, phát huy sức mạnh của dân để 
kịp thời phát hiện và kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc mọi 
hành vi tham nhũng, tiêu cực và những hành động vô cảm, quan liêu, cửa quyền, 
nhũng nhiểu, hành dân và làm việc thiếu trách nhiệm với dân. 

3/ Tích cực tham gia ý kiến đóng góp xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, 
cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – 
an ninh trong thời kỳ mới. 
 4/ Với tình cảm và trọng trách mà cử tri trong tỉnh đã giao cho, tôi nguyện 
phải luôn phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện không ngừng cả về phẩm chất, đạo đức, 
lối sống, gương mẫu trong mọi lĩnh vực, có cuộc sống lành mạnh, liêm chính và 
nguyện đem hết trí tuệ và năng lực với tinh thần không ngừng học hỏi để nâng cao 
trình độ, tận tâm, tận lực vì nhân dân và tinh thần trách nhiệm vì dân, nhằm hoàn 
thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu của nhân dân.  
 Trên đây là những suy nghĩ chân thành và tâm huyết của tôi trước cử tri, dù 
ở lĩnh vực công tác nào bản thân tôi cũng luôn ý thức trách nhiệm của mình là 
phải trọng dân, gần dân, hiểu dân, tin dân và có trách nhiệm với dân như : Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã dạy để xứng đáng với niềm tin yêu của dân đã dành cho. 

Xin chân thành cảm ơn tất cả các cử tri và Hội viên Cựu Chiến binh nơi ứng cử, xin 
kính chúc quý cử tri thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống./. 
           Xin trân trọng kính chào! 
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