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Trong  bầu không khí thân thiện, dân chủ cởi mở của buổi tiếp xúc cử tri ra 

mắt ứng cử viên HĐND huyện, tỉnh hôm nay ; Bản thân tôi trước hết xin bày tỏ sự 

chân thành, cảm ơn sự tín nhiệm của bà con cử tri xã nhà đã bầu tôi vào đại biểu 

HĐND huyện Thuận Nam khóa III,  nhiệm kỳ 2016- 2021 và đã tạo mọi điều kiện 

cho tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND và cũng thông qua diễn 

đàn này tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, 

đoàn thể; cán bộ, cử tri nơi công tác và nơi cư trú đã tổ chức hiệp thương, giới 

thiệu và phân công tôi tiếp tục tham gia ứng cử đại biểu HĐND  huyện nhiệm kỳ 

2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số 5, xã Phước Minh; đây chính là vinh dự lớn, 

nhưng đây cũng là trách nhiệm nặng nề của bản thân trước tổ  chức và nhân dân. 

Chính điều này, tôi luôn trăn trở suy nghĩ phải làm gì? và Làm thế nào để khỏi phụ 

lòng tin tưởng của tổ chức và nhân dân. 

Bản thân tôi tuy không sinh ra và lớn lên tại địa phương, nhưng trong suốt 

quá trình công tác của mình, tôi luôn được đồng hành, cùng cấp ủy, chính quyền và 

nhân dân xã nhà chia sẻ từng niềm vui, nỗi buồn; cùng nhau phấn đấu vượt qua 

những khó khăn thử thách, xây dựng xã Phước Minh ngày càng phát triển và 

trưởng thành. Đặc biệt, trong thời gian qua, xã Phước Minh được Tỉnh, Huyện 

quan tâm kêu gọi đầu tư nhiều dự án lớn trên địa bàn, trong đó có những dự án 

mang tính đột phá , đã hoàn thành đi vào hoạt động như: Dự án đường dây truyền 

tải và trạm biến áp 500, 220 kv điện mặt trời 450MW Trung Nam, các dự án điện 

mặt trời Bim, điện mặt trời Phước Ninh, ...; vì vậy, bộ mặt nông thôn ngày càng 

phát triển, đời sống, kinh tế Nhân dân ngày càng được nâng lên, hiệu quả việc sử 

dụng đất thay đổi rõ  rệt, cơ bản giải quyết được những tồn tại kèo dài từ nhiều 

năm trước về đất đai... trở thành một trong những xã đóng góp lớn cho ngân sách 

của tỉnh, của huyện hiện nay 

Tuy nhiên, trong thời gian qua, bản thân đã có nhiều cố gắng nhưng vấn đề 

tồn tại của địa phương cũng có một phần trách nhiệm của bản thân; một số tâm tư 

nguyện vọng, bức xúc của bà con cử tri vẫn chưa được giải quyết, như vấn đề tái 

định cư, thi công quốc lộ 1 làm nứt nhà dân, khu 220 ha hồ số 8... 
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Nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình thời gian tới đối với tổ chức và 

nhân dân địa phương, dù ở cương vị công tác nào bản thân tôi sẽ phấn đấu hết sức 

mình để làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:  

1. Với cương vị công tác, bản thân Tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung, 

phương thức họat động của HĐND huyện, xã nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả,  

đảm bảo đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa 

phương theo luật định  

2. Phối hợp, điều hòa với các Ban của HĐND huyện và Thường trực HĐND 

xã xây dựng kế hoạch khảo sát, giám sát chuyên đề những vấn đề bức xúc của địa 

phương mà cử tri và nhân dân quan tâm; tình hình thực hiện Nghị quyết về nhiệm 

vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương;  chú trọng giám sát việc 

giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các 

buổi tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của HĐND. 

3. Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, tham dự đầy đủ các các 

kỳ họp và các buổi tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng 

của nhân dân, phản ảnh kịp thời đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết; 

tham gia thảo luận, chất vấn, biểu quyết các vấn đề theo chương trình nghị sự 

HĐND đặt ra;   ra sức tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập 

nâng cao trình độ các mặt để nâng cao năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ, gương mẫu 

chấp hành tốt chính sách, pháp luật, mạnh dạn đấu tranh chống tiêu cực tham 

nhũng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.  

4. Hết sức quan tâm đề xuất kiến nghị kịp thời các cơ quan chức năng tạo 

điều kiện, hỗ trợ, ưu tiên nguồn lực và tích cực tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các 

ngành, cùng với cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và Nhân dân địa phương 

để tìm ra giải pháp, hướng đi cụ thể quyết tâm triển khai thực hiện phấn đấu để xã 

Phước Minh hoàn thành và công nhận xã nông thôn mới năm 2021. 

 Cuối cùng không gì hơn kính chúc các quý đại biểu, các đồng chí lãnh đạo 

địa phương, bà con cử tri mạnh khỏe hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm 

ơn!   

   

 

 

 


