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Bản thân tôi thấy rất vinh dự khi được Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, củ tri 

đơn vị và nơi cư trú giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện 

Thuận Nam nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu xã Phước Dinh, đơn 

vị Bầu cử số 6. Đây cũng là nguyện vọng của bản thân. 

Trước hết tôi xin bày tỏ sự cảm ơn đến cấp ủy, chính quyền, MTTQ, 

các ban, ngành đoàn thể xã Cảm ơn bà con cử tri xã nhà đã quan tâm, giúp 

đỡ; tạo điều kiện cho bản thân được gặp gỡ, tiếp xúc và báo cáo ý nguyện 

của mình. 

Kính thưa Bà con cử tri, khi tôi còn công tác tại đồn BIên phòng 

Thanh Hải, tôi đã được giới thiệu ứng cử và là đại biểu HĐND xã Thanh 

Hải nhiệm kỳ 2016 - 2021, qua đó tôi càng hiểu sâu sắc hơn về vị trí, vai 

trò, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, đại diện cho ý chí, nguyện vọng 

và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân và cơ 

quan nhà nước cấp trên, Từ đó, trên cương vị công tác tôi luôn toàn tâm, 

toàn ý với công việc, chức trách và nhiệm vụ được giao; đã thường xuyên 

tiếp xúc cử tri, lắng nghe, gần gũi và tham mưu giải quyết những kiến 

nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân địa phương đạt nhiều 

kết quả. Đồng thời tích cực tham mưu đề xuất quyết định những chủ 

trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây 



dựng và phát triển về kinh tế-văn hóa-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, 

không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân  

 Tham gia ứng cử lần này, bản thân tôi xác định đây là vinh dự, đồng 

thời cũng là trách nhiệm to lớn trước Đảng, trước nhân dân và cử tri địa 

phương. Do vậy, nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND 

huyện Nam nhiệm kỳ này, Tôi xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa 

để làm tròn trách nhiệm của một đại biểu HĐND, hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao; theo đó bản thân tôi xác định và sẽ tập trung thực hiện tốt 

chương trình hành động với những nội dung như sau: 

Thứ nhất, Thực hiện tốt chức năng của người đại biểu HĐND là: đại 

diện, quyết định và giám sát. Bản thân tôi sẽ thường xuyên nghiên cứu, 

nắm chắc tình hình mọi mặt của xã hội, địa phương, cũng như những vấn 

đề đang đặt ra ảnh hưởng cuộc sống của nhân dân; tham gia đóng góp ý 

kiến vào các văn bản pháp luật mà HĐND ban hành phù hợp, sát thực, 

hiệu quả; tham gia các hoạt động giám sát nhằm bảo đảm việc thực thi 

hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Cùng với tập thể 

đại biểu HĐND huyện với tinh thần trách nhiệm cao nhất bàn bạc và quyết 

định đúng đắn những vấn đề quan trọng của huyện, xã nhà để đẩy  mạnh 

phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ổn đinh bền vững, củng cố quốc 

phòng-an ninh vững mạnh, xây dựng chính quyền ngày càng hiệu lực, hiệu 

quả, giữ vững sự ổn định chính trị; đẩy mạnh cải cách hành chính; không 

ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên 

địa bàn các xã viên biển, vun đắp củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự 

lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương. 

Thứ hai, Với cương vị công tác của mình tôi sẽ thường xuyên quán 

triệt quan điểm của Đảng về đường lối quốc phòng-an ninh vào trong hoạt 

động lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh 

biên giới biển đảo trong tình hình mới; tham gia xây dựng khu vực phòng 

thủ huyện, xã vững chắc; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ 

vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển, tạo môi 

trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội góp phần thực hiện 

thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ huyện Thuận Nam lần thứ IV; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính trong công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát biên phòng; tiến hành 



quản lý và nắm chắc tình hình hoạt động của phương tiện tàu thuyền trong 

khu vực biên giới biển; tổ chức tốt công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai 

và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển; đẩy mạnh công tác vận động quần 

chúng, tuyên truyền mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, các qui định của địa phương tới các tầng lớp nhân dân; 

đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh 

thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Tích cực tham gia xây 

dựng, củng cố hệ thống chính trị, tham gia các chương trình xóa đói giảm 

nghèo, an sinh xã hội ở địa phương. Tham mưu đề xuất với chính quyền các 

cấp, các ngành chức năng tiếp tục quan tâm, có nhiều chính sách ưu đãi hơn 

nữa đối với người có công, người nghèo; cũng như các giải pháp phù hợp, 

các chính sách ưu đãi, hỗ  trợ về phát triển kinh tế biển, nuôi trồng thuỷ sản, 

đánh bắt xa bờ...sẽ được đi sâu vào đời sống ngư dân; giữ gìn mối quan hệ 

đoàn kết quân dân. 

Thứ ba, Thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ, chính quyền 

MTTQ và ban ngành đoàn thể địa phương. Dành nhiều thời gian gần gũi, 

tiếp xúc và lắng nghe, tiếp thu ý kiến tâm tư nguyện vọng và những búc 

xúc, những đề xuất kiến nghị chính đáng của bà con cử tri và nhân dân trên 

địa bàn từ đó phản ánh đầy đủ, trung thực, kịp thời và kiến nghị, đề xuất 

các giải pháp với các cấp, ngành chức năng, HĐND huyện xem xét, giải 

quyết đúng quy định của pháp luật, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của 

nhân dân và đem lại lợi ích cho xã hội. 

Thứ tƣ, Để thực hiện được những vấn đề nêu trên, Bản thân sẽ 

không ngừng tu dưỡng phẩm chất chính trị, xác định rõ động cơ phấn đấu; 

chấp hành nghiêm nghị quyết của Đảng, tôn trọng và bảo vệ Hiến pháp, 

pháp luật. Rèn luyện đạo đức, lối sống trong sáng, trách nhiệm, học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức phòng cách Hồ Chí Minh, xứng đáng với sự 

tin tưởng của Nhân dân; sẽ thường xuyên nghiên cứu, học tập nâng cao 

trình độ mọi mặt xã hội, kiến thức về kinh tế - xã hội; Kiên quyết đấu tranh 

chống mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch để góp 

một phần công sức nhỏ bé của mình vào xây dựng quê hương xã nhà, xây 

dựng địa bàn khu vực biên giới biển ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt 

trách nhiệm của người đại biểu đại diện cho Nhân dân. Song bàn thân cũng 

luôn mong muốn nhận được sự quan tâm góp ý, giám sát, giúp đỡ của cử 



tri và nhân dân xã nhà để bản thân hoàn thành công việc mà Đảng, Nhà 

nước, cử tri và nhân dân tin tưởng giao cho.  

Cuối cùng, Tôi xin hứa trước bàn con cử tri sẽ luôn nêu cao vai trò 

trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của người 

đại biểu Dân cử, xúng đáng với sự tin tưởng của cử tri xã nhà. 

Một lần nữa, xin cảm ơn toàn thể bà con cử tri đã chú ý lắng nghe; 

kính chúc bà con cử tri cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt 

trong cuộc sống. Chúc cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp. 

                                                    Xin trân trọng cảm ơn! 


