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        Hiện đang cư trú tại thôn 01- xã Nhị Hà  - Huyện Thuận Nam  

        Lời đầu tiên, tôi xin được kính chúc các vị đại biểu và quý cử tri xã nhà 

mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống – xin được cảm ơn 

UBMTTQVN huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện tổ chức 

hội nghị để cho các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với cử tri trước ngày 

bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. 

        

        Kính thưa Qúy cử tri !  
  

 Nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016- 2021 tôi được nhân dân xã nhà tín nhiệm 

bầu làm đại biểu HDND huyện khóa II, Khóa III, trong thời gian làm đại biểu 

HDND huyện tôi luôn hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu; tham gia đầy 

đủ các các kỳ họp HĐND, liên hệ chặc chẽ với cử tri; tiếp thu, phản ánh trung 

thực, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của cử tri, tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật. Trong kỳ họp 

tổng kết HDND huyện vừa qua tôi được UBND huyện khen thưởng là đại biểu 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đại biểu HĐND. Tại kỳ bầu cử Quốc 

Hội và HĐND các cấp lần này tôi được cử tri nơi công tác và nơi cư trú đồng ý 

tiếp tục giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HDND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 

2021-2026. Đặc biệt được tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 xã Nhị Hà        

nơi mà tôi được sinh ra, lớn lên và cũng là nơi tôi công tác suốt 15 lăm năm 

qua.Tôi xác định, đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối 

với bản thân. Vì tôi nhận thức được rằng đại biểu HĐND là người được cử tri 

bầu ra, là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân địa phương nơi 

bầu ra mình. Vì vậy nếu được cử tri xã nhà tiếp tục tín nhiệm bản thân sẽ thực 

hiện các nhiệm vụ sau.    

 Trước hết tôi xác định phải hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao 

với trách nhiệm là người lãnh đạo chủ chốt của xã, tôi luôn trăn trở, suy nghĩ để 

cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã lãnh đạo toàn Đảng bộ phát huy sức mạnh của 

cả hệ thống chính trị và của nhân dân nhằm hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ xã lần thứ X đã đề ra.  

Thứ hai Thường xuyên tiếp công dân, gặp gỡ cử tri để  nắm bắt, tiếp nhận và 

chuyển kịp thời mọi kiến nghị, phản ánh của công dân chuyển đến người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng quy định. Bản thân 

tôi suy nghĩ sâu sắc rằng, là người đại biểu của nhân dân, là một người lãnh đạo 

xã phải luôn coi những bức xúc, trăn trở của nhân dân, những nguyện vọng 



chính đáng của nhân dân như là của chính mình, từ đó tìm cách giải quyết thỏa 

đáng, đúng pháp luật, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; 

liên hệ mật thiết với nhân dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách 

nhiệm với nhân dân. Thường xuyên nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, kịp 

thời có biện pháp hỗ trợ các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn. 

 Thứ ba, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; đề xuất các giải 

pháp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thông qua việc thực hiện các 

chương trình như chương trình xây dựng nông thôn mới, Đẩy mạnh chương 

trình giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục; chính sách về 

việc làm và giải quyết việc làm cho thanh niên, các chính sách về an sinh xã hội 

. Đề xuất các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn thiện hệ thống kết 

cấu hạ tầng; nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn; hệ 

thống thủy lợi trên địa bàn xã; … 

 Thứ tư, Bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn 

luyện phẩm chất đạo đức, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định, tích 

cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân, thực hiện nghiêm túc chế 

độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, để cử tri được tham gia vào nội dung 

kỳ họp HĐND và được nắm bắt kịp thời thông tin kết quả kỳ họp, kết quả giải 

quyết những kiến nghị của cử tri. tham gia thực hiện tốt chức năng giám sát của 

người đại biểu HĐND đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước để mang lại 

hiệu quả thiết thực.  

 Thứ năm, Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phòng, chống 

suy thoái tư tưởng, chính trị trong đội ngũ cán bộ đảng viên; đẩy mạnh phòng, 

chống tham nhũng, thực hiện hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng đội ngũ 

cán bộ , công chức có phẩm chất, đạo đức, chuyên môn tốt. 

Kính thưa Quý cử tri ! 

Thời gian qua, tôi luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ của cử tri và 

nhân dân trong xã. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cử tri và nhân dân 

trong xã đã dành cho tôi những tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ quý báu đó. 

Tôi mong muốn tiếp tục được cử tri và nhân dân trong xã thường xuyên dõi 

theo, chia sẻ và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để tôi hoàn thành 

chức trách nhiệm vụ được giao.  

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa 

IV, tôi nguyện tiếp tục nỗ lực, đem hết tâm sức của mình để thực hiện tốt chức 

năng, nhiệm vụ người đại biểu của nhân dân và chương trình hành động đã đề 

ra, góp phần xây dựng quê hương Nhị Hà của chúng ta ngày càng phát triển. 

Một lần nữa, xin được gởi đến các vị đại biểu và quý cử tri lời chúc sức 

khoẻ, hạnh phúc và thành công. 

Xin Trân trọng cảm ơn. 


