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Qua hơn 10 năm làm việc và gắn bó với huyện thuận Nam, với nhiều vị trí 

công tác khác nhau, tôi vinh dự được Đảng và nhân dân tín hiệm giao nhiệm vụ Là 

Đại biểu HĐND huyện đến nay cũng được 3 khóa (từ NK 2009-2011 bầu cử bổ 

sung để thành lập bộ máy hành chính huyện thuận nam, NK 2011-2016; NK 2016-

2021). song các NK trước tôi được phân công ứng cử tại Cà Ná và Phước Ninh; 

NK 2021-2026 này tôi được BCĐBC phân công về ứng cử tại xã Phước Dinh, trên 

chính quê hương của mình, tôi ý thức rằng đây ko những là niềm vinh dự của bản 

thân, gia đình và cơ quan nơi tôi công tác mà còn là trách nhiệm lớn lao trước BTV 

HU và bà con cử tri, cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện nói chung, xã 

Phước Dinh nói riêng. 

Tôi luôn ý thức rằng đại biểu HĐND huyện là người đại diện cho ý chí, 

nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của cử tri và nhân dân địa phương, nhất là địa 

phương nơi mình ứng cử, chịu trách nhiệm trước cử tri và HĐND huyện về nhiệm 

vụ, quyền hạn đại biểu của mình theo luật định. Theo đó, với chức trách nhiệm vụ 

được giao là UVTVHU, PCT UBND huyện phụ trách lĩnh vực VH-XH, trong 

nhiệm kỳ qua bản thân tôi luôn phát huy hết vai trò trách nhiệm và hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao; trực tiếp quản lý, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời 

các chính sách về y tế, giáo dục, đào tạo; giải quyết việc làm, BHYT, BHXH, 

chính sách cho đối tượng người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng BTXH 

(trong đó có người cao tuổi, PN, trẻ em, người neo đơn, khuyết tật, những người 

yếu thế trong xã hội…) và đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể huy đông 

nhiều nguồn lực hợp pháp phục vụ các chương trình an sinh xã hội như hỗ trợ XD 

và sữa chữa nhà ở cho người có công, người nghèo, công trình y tế, trường học, 

chương trình học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, quỹ bảo trợ trẻ em…; đồng 

thời tạo điều kiện về phân bổ nguồn vốn vay NHCS cho các đối tượng hộ nghèo, 

cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ ko có đất sản xuất, sinh viên … có nhu cầu về 

XD nhà ở, SXkD, đào tạo, GQVL, XKLĐ, trên địa bàn huyện, góp phần cùng tập 

thể cấp ủy, chính quyền các cấp chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần, ANTT và 

giảm nghèo bền vững cho nhân dân của huyện Thuận Nam nói chung, xã phước 

Dinh nói riêng.   



Như chúng ta biết, Phước Dinh là một xã bãi ngang, dân số khoảng trên 10 

nghìn, diện tích khoảng trên 131km2, là địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế để 

phát triển du lịch, dịch vụ, xây dựng, năng lượng sạch, tài nguyên khoáng sản dồi 

dào, thế mạnh là kinh tế biển: đánh bắt, nuôi trồng và khai thác hải, thủy sản, 

…hiện đã có một công trình điện gió 37MW, 2 công trình điện mặt trời với trên 

80MW hoàn thành đi vào hoạt động, 2 dự án du lịch đã và đang triển khai; thu 

nhập bình quân đầu người khoảng trên 27tr/năm; Về GDĐT hiện nay xã có 4 CS 

trường học công lập ở 3 bậc học (với khoảng trên 2000hs) được xây dựng kiên cố 

hóa cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học; về Y tế, CSVC trang thiết bị và đội ngũ y, 

bác sĩ tại Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, phục vụ khám và chăm sóc sức khỏe ban 

đầu cho nhân dân (bà con nhân dân được hưởng chính sách xã bãi ngang 100% về 

thẻ BHYT), tỉ lệ hộ nghèo 7,75% với 264 hộ, cận nghèo 6,57% với 224 hộ(trên 

488hộ tỉ lệ trên 15%);  

Tuy nhiên, xã Phước Dinh vẫn còn một số khó khăn cần tập trung quan tâm 

đó là: tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao 488 hộ (đứng 2 trong 8 xã sau Phước Hà), 

tỉ lệ lao động chưa có việc làm ổn định còn cao, diện tích SX nông nghiệp hẹp, khó 

khăn do thiếu nước; thương mại, dịch vụ chưa phát triển, cơ sở vật chất phục vụ 

GDĐT đối với bậc tiểu học, mầm non còn thiếu so với mặt bằng chung toàn 

huyện…  

Trong năm 2021 này, với nhiệm vụ được giao, bản thân tôi đã tập trung và 

tâm huyết với các giải pháp đặt ra cho việc tháo gỡ một số khó khăn, hạn chế thuộc 

lĩnh vực mình phụ trách. Trong đó có một số hoạt động liên quan địa bàn xã Phước 

Dinh, đó là về CSVC trường học chưa đáp ứng nhu cầu dạy và học khi thực hiện 

chương trình GDPT mới 2021-2025, sau nhiều lần trực tiếp khảo sát rà soát nhu 

cầu tôi đã tham mưu, kiến nghị đề suất tỉnh, huyện phân bổ kinh phí đầu tư nâng 

cấp CSVC trường lớp học. Hiện nay đã được quan tâm và đang tiến hành xây dựng 

mới 16 phòng học, sữa chữa nâng cấp 18 phòng học với tổng kinh phí trên 12 tỉ 

(trong đó tiểu học sơn hải là XD mới 12 phòng học (6 tỉ), TH từ thiện 4 phòng với 

kinh phí 2,7 tỉ, sữa chữa nâng cấp điểm trường TH sơn hải 2(mẫu giáo cũ) gần 700 

triệu, THCS Nguyễn Tiệm sữa chữa 16p gần 3 tỉ) hiện đã và đang thi công cố gắng 

đẩy nhanh tiến độ để phục vụ con em địa phương trong đầu năm học mới 2021-

2022; về Y tế chỉ đạo địa phương và các phòng ban chức năng tiếp tục thực hiện 

tốt công tác khám chữa bệnh cho ND xã P. Dinh 100% bằng BHYT trong 2021 

cho đến khi có chính sách mới, gắn với việc nâng cao ý thức kiểm soát và phòng 

chống dịch covid-19 giai đoạn mới hiện nay; triển khai thực hiện kịp thời các chính 

sách ASXH của 2021, trong đó có một số CS nổi bật như: giải ngân 02 dự án giảm 

nghèo của năm 2021 (nuôi bò sinh sản) cho thôn Từ Thiện và Sơn Hải 1 (là 600tr) 

giúp cho 24 hộ nghèo về sinh kế thoát nghèo; hỗ trợ gạo cho hộ nghèo ăn tết gần 

10 tấn/264 hộ/644k ; hỗ trợ các nhóm đối tượng bị khó khăn do ảnh hưởng dịch 

covid-19 gây ra trên địa bàn xã gần 3 tỉ đồng/trên 2000 người (trong khi cả huyện 

hơn chỉ 10 tỉ), chuẩn bị sữa chữa 2 căn nhà ở cho gia đình người có công từ Quỹ 

đền ơn đáp nghĩa của huyện. 



Từ cuối năm 2021-2026 sẽ có một số cơ chế, chính sách thay đổi, bổ sung. 

Khi các chủ trương, chính sách đươc triển khai thực hiện, bản thân tôi sẽ cùng tập 

thể BTVHU và UBND huyện cộng đồng trách nhiệm để tổ chức thực hiện. 

Hôm nay được vinh dự thông qua chương trình hành động với vai trò là Ứng 

cử viên ĐB HĐND huyện NK 2021-2026 tại xã nhà, bằng cả tâm huyết, tình cảm 

và trách nhiệm của bản thân, rất mong muốn được bà con cử tri xã nhà tiếp tục ủng 

hộ tôi là đại biểu HĐND huyện khóa IV, NK 2021-2026. Tôi xin hứa sẽ tiếp tục 

phát huy hết vai trò, trách nhiệm được giao, thường xuyên lắng nghe, chia sẽ, xem 

xét giải quyết những nguyện vọng hợp pháp chính đáng của nhân dân xã nhà (nếu 

thuộc thẩm quyền) và sẽ tiếp thu phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng xem 

xét giải quyết (nếu vượt thẩm quyền hoặc ko thuộc thẩm quyền). 

Trước khi dứt lời, xin bày tỏ sự cảm ơn đến tập thể cấp ủy, chính quyền và 

UBMT các cấp đã tạo điều kiên cho buổi gặp mặt và tiếp xúc với cử tri xã nhà; 

chúc quí đại biểu và bà con nhân dân xã Phước dinh thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh 

phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc xã Phước Dinh ngày càng phát triển, 

trân trọng cảm ơn./. 

 


