
Thực hiện quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; các văn bản 

quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh, Huyện về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay UBMTTQ Việt Nam huyện phối hợp với 

UBND xã Phước Minh tổ chức cho các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử 

số 12, HĐND huyện tại đơn vị bầu cử số  05 gồm xã Phước Minh tiếp xúc cử tri để vận động 

bầu cử. 

Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 05 được gửi tới 

các vị đại biểu, các cử tri lời chào, lời kính chúc sức khoẻ, hạnh phúc thành đạt và lời cảm ơn 

chân thành nhất! 

Kính thưa quí vị đại biểu! 

Kính thưa quí vị cử tri và nhân dân! 

Vừa qua Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử của 

tôi cũng như các ứng cử viên và để các cử tri nắm rõ và thuận lợi trong quá trình tìm hiểu các 

ứng cử viên tôi xin tóm tắt ngắn gọn về bản thân, như sau: Tôi tên là Nguyễn Văn Cường sinh 

năm 1966, nơi đang ký hộ khẩu thường trú: tổ dân phố 2, phường Tấn Tài, thành phố Phan 

Rang – Tháp Chàm, kết nạp Đảng ngày 10/12/1999. Trình độ chính trị: Trung cấp. Trình độ 

chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kinh tế và Đại học chuyên ngành Hành chính. Hiện nay là 

Phó Chánh thanh tra huyện Thuận Nam. Trong lĩnh vực công tác tôi luôn hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ được giao, liên tục hàng năm đều được UBND huyện công nhận, khen thưởng. 

Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu tôi là Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 

2026, tôi xin hứa sẽ làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của 

người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, để hiểu rõ hơn 

cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị 

của cử tri và nhân dân để đề xuất với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân 

dân mong đợi trên các lĩnh vực như công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống 

chính sách xã hội, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện nâng cao chất 

lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân,.. thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn 

tại các kỳ họp. 

2. Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng chống tham nhũng, 

lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Cùng với 

UBND xã  làm tốt công tác giải quyết đơn thư trên địa bàn huyện nói chung, xã Phước Minh 

nói riêng, giúp bảo đảm ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế 

nâng cao đời sống nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân 

dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng 

thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã 

hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền các cấp trong sạch và vững 

mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân. 

3. Để làm tròn trách nhiệm của một Đảng viên, công chức Thanh tra và nghĩa vụ công 

dân đối với cử tri và nhân dân những người đã tin tưởng, tín nhiệm, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm 

việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình 

độ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Gương mẫu và vận động 

nhân dân, gia đình nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật. 

Tôi xin chân thành cảm ơn các cử tri đã lắng nghe bài phát biểu của tôi. Xin chân thành 

cảm ơn các cơ quan đã tổ chức cuộc gặp gỡ tiếp xúc hết sức quý báu này. 

Xin được gửi tới tất cả các quý vị đại biểu, các ông các bà lời chúc sức khỏe và lời chào 

trân trọng. 

Xin chân thành cảm ơn! 


