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Họ và tên: Tà Thía Banh 

Sinh ngày: 01/10/1966 

Quê quán: thôn Rồ ôn , Xã phước hà, huyện Thuận Nam , tỉnh Ninh 

Thuận  

Thường trú: thôn Rồ ôn, xã Phước Hà, huện Thuận Nam,tỉnh Ninh 

Thuận 

Tôi hiện đang giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã là Đại 

biểu HĐND huyện khóa III, HĐND xã khóa IX, khóa X khóa XI nhiệm kỳ 

2016-2021 

Các thành tích của bản thân được Nhà nước phong tặng Nghệ nhân ưu 

tú năm 2015, Bằng khen UBND tỉnh tặng năm 2019, bằng khen Ban dân 

tộc Trung ương tặng năm 2020 

 Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức 

chính trị được giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá IV, Đai 

biêu HĐND xã khóa XII nhiệm kỳ 2021  - 2026. Đây là niềm vinh dự rất 

lớn đối với tôi, vì tôi biết rằng Đại biểu HĐND do cử tri địa phương bầu ra. 

Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại điện cho ý chí, nguyện 

vọng và quyền làm chủ của nhân dân. 

          Để có cơ hội giúp bản thân đạt nguyện vọng là trúng cử đại biểu 

HĐND huyện, xã, tôi rất mong muốn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình bằng 

tình cảm và trách nhiệm của mình được thể hiện trong lá phiếu của mỗi cử 

tri. 

            Như chúng ta đã biết xã phước Hà là một xã miền núi đặc biệt khó 

khăn của huyện Thuận Nam, đời sống vật chất tinh thần của bà con, còn 

gặp nhiều khó khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, dân trí còn thấp, đảng và 

Nhà nước có nhiều chủ trương,dự án đầu tư phát triển, xã được hưởng 

chương trình 135 , được Nhà nước công nhận xã  an toàn khu năm 2020. 

giàu về truyền thống cách mạng, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - 

an ninh, Trong những năm qua sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã đã chú 

trọng chuyển đổi diện tích từ trồng  lúa kém hiệu quả sang trồng các cây 

hoa màu có giá trị kinh tế cao,   
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Vấn đề hôm nay cử tri đang quan tâm nhất đó là tình hình biến đổi khí 

hậu hàng năm thường xảy ra đầu năm, hạn hán kéo dài, cuối năm thì lũ lụt, 

tập trung phòng chống Covid-19 làm ảnh hưởng sản xuất đời sống của nhân 

dân, trên địa bàn, giá cả nông sản còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhu cầu 

nhà ở đất ở còn quá cao, tình hinh, giải quyết đơn thư khiếu nại của bà con 

chậm 

          Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND huyện, xã. Với tinh thần 

trách nhiệm là một đại biểu HĐND tôi cùng các đ/c trúng cử lần này sẽ 

đem hết năng lực của mình để phục vụ nhân dân luôn tham gia các buổi 

tiếp cúc cử tri để lắng nghe và tiếp thu những tâm tư nguyện vọng của cử tri 

để ý kiến kiến nghị lên cấp thẩm quyền giải quyết để làm tròn nhiệm vụ của 

người đại biểu HĐND, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Luôn học tập 

nâng cao trình độ, lý luận chính trị, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo 

đức lối sống. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương. 

            Giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng 

của cử tri để phản ánh tại kỳ họp HĐND, phản ánh với các cấp các ngành 

có liên quan, có thẩm quyền giải quyết. Trên cơ sở đó HĐND đưa ra những 

nghi quyết  phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

            Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các kỳ họp của HĐND nghiên 

cứu, tham gia đóng góp vào các vấn đề của HĐND, đồng thời khẳng định 

thẳng thắn nêu ra những vấn đề đang được cử tri quan tâm. Tham gia vào 

hoạt động giám sát, chất vấn do HĐND tỉnh tổ chức. Bảo vệ  lợi ích chính 

đáng của cử tri, bảo vệ quyền lợi ích của quần chúng nhân dân thông qua 

việc đề xuất ý kiến với các cấp uỷ Đảng, chính quyền về các chế độ chính 

sách đối với các đối tượng cử tri đảm bảo chính sách an sinh xã hội là 

cương vị lãnh đạo  Tập trung chỉ đạo  công tác phát triển kinh tế - xã hội 

đảm bảo về quốc phòng an ninh trên địa bàn 

      NGƯỜI VIẾT  
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