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Kính thưa  bà con cử tri xã nhà! 

Được sự hiệp thương giới thiệu của UBMTTQVN huyện ;sự 

thống nhất của Ban Thường vụ huyện ủy, sự tín nhiệm của cử tri nơi 

công tác, nơi cư trú giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND 

huyện nhiệm kỳ 2011-2026. Đây là niềm vinh dự tự hào đồng thời 

cũng là trách nhiệm lớn lao đối với bản thân nhất là môi trường công 

tác và là địa phương còn có nhiều vấn đề trong công tác lãnh đạo để 

giải quyết. 

Trước hết, cho tôi được gửi lời cảm ơn chân thành đến Ủy ban 

bầu cử, lãnh đạo huyện ủy, UBND, UBMTTQVN huyện Thuận Nam, 

Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN xã Phước Dinh, xin được gửi đến các 

đồng chí lãnh đạo và toàn thể bà con cử tri địa phương lời chúc sức 

khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!  

Tôi ý thức sâu sắc rằng, đại biểu HĐND là người đại diện cho ý 

chí, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương, tôi ứng cử với một 

mong muốn tha thiết được đóng góp trí tuệ, công sức mình, đưa tiếng 

nói của nhân dân, nguyện vọng chính đáng của nhân dân vào những 

quyết định, chủ trương, biện pháp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất, 



tinh thần của nhân dân ở địa phương. Để thực sự trở thành đại biểu 

của dân, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu đem hết khả năng, trí tuệ xây dựng xã 

Phước Dinh ngày càng phát triển và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng 

tâm sau đây.  

     Thứ nhất.  

Tiếp tục rèn luyện học tập tu dưỡng về phẩm chất đạo đức và 

năng lực công tác để luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hiện 

tại của bản thân. Cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã xây 

dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng theo hướng ngày càng khoa học, 

hiệu quả hơn, đơn giản hóa các thủ tục hành chính công khai đối với 

người dân trên lĩnh vực cấp giấy  chứng nhận QSDĐ, đầu tư, 

XDCB……, rà soát loại bỏ những quy định thủ tục gây phiền hà, ách 

tắc, chậm trễ cho người dân và cho doanh nghiệp.đây là nhân tố quyết 

định thắng lợi trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ, mục tiêu 

công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây 

dựng Phước Dinh ngày càng phát triển, xứng đáng truyền thống quê 

hương Anh hùng trong kháng chiến cũng như trong xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc; Đặc biệt trong xây dựng và phát triển kinh tế mà trọng 

tâm đối với Nông nghiệp- Nông thôn – Nông dân: Một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt cả nhiệm kỳ này là tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mớ, quyết tâm lãnh đạo xây 

dựng  đưa xã nhà được công nhận xã nông thôn mới. 
 

     Thứ hai.  

Tiếp tục lãnh chỉ đạo đề án  cơ cấu nông nghiệp gắn với xây 

dựng nông thôn mới một vùng chuyên canh về nuồi trồng thủy sản, 

nông nghiệp với đa số người dân sống ở nông thôn, từng bước nâng 

cao đời sống vật chất của nhân dân. Khuyến khích ứng dụng khoa học 

công nghệ vào trong nuôi trồng thủy sản sản xuất nông nghiệ. Có giải 

pháp để tăng cường thu hút, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào 

nuôi trồng thủy sản, mô hình nông nghiệp nông thôn 

     Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án 

trọng điểm của tỉnh trên địa bàn xã, đặc biệt là các dự án có tác động 

đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: Dụ án năng lương 

về nắng và gió,khu du lịch Ecopak, công viên biển tổng hợp kinh 

doanh dịch vụ, du lịch Hồ Ba bể……. dự án kết hợp du lịch sinh thái 

và các dự án khác trên địa bàn xã. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả về Nghị 

quyết 115/CP…. 



 

     Thứ ba.  

Tăng cường công tác lãnh chỉ đạo về công tác quản lý đất đai, 

nhất là việc cấp GCNQSD đất cho nhân dân theo hướng tạo điều kiện 

thuận lợi cho nhân dân an tâm đầu tư sản xuất. Khai thác, sử dụng 

hiệu quả tài nguyên, khoáng sản. Xây dựng cơ chế, chính sách quản lý 

và khai thác nguồn thu từ đất đai. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô 

nhiễm, nhất là các nhà máy, cơ sở sản xuất và khu dân cư tập trung. 

Chủ động ứng phó với biển đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Chỉ 

đạo dẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp với nhiệm vụ trọng tâm 

là đầu tư hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư, nhất là hạ tầng  nông thôn 

về nhà ở, giao thông, điện, cấp nước, công trình dịch vụ và các công 

trình phục vụ an sinh xã hội cho nhân dân 

    Thứ tƣ. 

 Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác bảo vệ, chăm 

sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt các chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; 

chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, gia 

đình có công với cách mạng. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

nhất là khiếu nại tố cáo về đất đai nhằm ổn định đời sống nhân dân. 

Chỉ đạo thực hiện các  giải pháp phòng, chống tội phạm và các tệ nạn 

xã hội như: ma túy,tín dụng đen, nạn bạo hành trong gia đình, trường 

học, xâm hại tình dục trẻ em; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của 

phụ nữ và trẻ em. 

 

      Để thực hiện tốt nhiệm vụ, tôi sẽ không ngừng học tập và rèn 

luyện để nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, quản lý; 

dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm về những công việc trên 

cương vị được giao, xứng đáng với tiêu chuẩn của người đại biểu 

HĐND  và niềm tin của cử tri gửi gấm. Nếu được cử tri đồng tình ủng 

hộ tôi trúng cử đại biểu HĐND huyện  sẽ giúp tôi có thêm điều kiện 

thuận lợi để thực hiện những tâm huyết của mình là lãnh đạo địa 

phương ngày càng ổn định và phát triển 

Cuối cùng xin kính chúc quý đại biểu và toàn thể bà con cử tri xã nhà 

nhiều sức khỏe và thành công trên mọi phương diện. 

Xin trân trọng cám ơn! 
 

 


