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 Kính thưa Ban tổ chức Hội nghị;Kính thưa các Cô, chú, anh, chị đại 

diện cử tri xã Phước Diêm! 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện Đảng ủy, UBND, UBMTTQ 

xã Phước Diêm, các quy vị đại biểu có mặt trong hội trường hôm nay! 

Tôi Tên tôi Trƣơng Thị Ngọc, 35tuổi, quê quán: Sơn Lộc, Can Lộc, Hà 

Tĩnh, đang sinh sống tại thị trấn Phƣớc Dân, Ninh Phƣớc, Ninh Thuận và  

công tác tại Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Thuận Nam, chức vụ là Chuyên 

viên. 

Lời đầu tiên, Tôi xin trân trọng cảm ơn đơn vị nơi tôi công tác, địa 

phƣơng nơi tôi cƣ trú và UBMTTQVN huyện đã tín nhiệm, giới thiệu Tôi ra 

ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi thật sự rất vui mừng, 

tự hào khi đƣợc Ủy ban bầu cử Đại biểu HĐND huyện phân công ứng cử tại 

đại bàn xã Phƣớc Diêm, một xã vùng biển đầy yêu thƣơng với những ngƣời 

dân thật thà chất phác và mến khách. 

Kính thưa Quý Đại diện cử tri! 

Là một công chức, làm việc tại Phòng Tài chính-Kế hoạch, có chức năng 

tham mƣu giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nƣớc về lĩnh vực tài chính, 

tài sản; lĩnh vực kế hoạch và đầu tƣ; đăng ký kinh doanh theo quy định của 

pháp luật.  

Nếu tôi vinh dự đƣợc Cử tri ủng hộ, tín nhiệm và bầu Tôi trở thành Đại 

biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ 

giám sát thu-chi ngân sách huyện, quản lý đầu tƣ công, quản lý tài sản công, 

cấp giấy phép đăng ký kinh doanh; góp một phần công sức nhỏ bé của mình 

vào việc nâng cao hiệu quả việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc; quản lý tài sản 
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công, kịp thời phát hiện và tham mƣu giải pháp nhằm chấn chỉnh những sai sót, 

lãng phí trong sử dụng ngân sách, đầu tƣ công (nếu có). 

 Ngoài ra, tôi sẽ dành thời gian hợp lý thực hiện tốt trách nhiệm của một 

Đại biểu dân cử: gần gũi, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, tâm tƣ, 

nguyện vọng của Cử tri, làm cầu nối chuyển tải và thực hiện chức năng giám 

sát kết quả giải quyết, trả lời của các cơ quan chức năng có thẩm quyền đến với 

ngƣời dân.  

Qua đó, đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân huyện thực hiện chức 

năng giám sát, khảo sát đối với những vấn đề mà cử tri quan tâm. Đây còn là 

cơ hội tốt để Tôi thể hiện đƣợc tình cảm, trách nhiệm của một ngƣời công dân, 

một công chức với tƣ cách là một nữ Đại biểu dân cử đối với nơi tôi ứng cử . 

 Cuối cùng, Tôi chân thành cảm ơn UBMTTQVN huyện, UBND xã 

Phƣớc Diêm, đã tổ chức Hội nghị và tạo điều kiện để Tôi đƣợc gặp gỡ, tiếp xúc 

với các cử tri để thực hiện quyền vận động bầu cử theo đúng quy định của pháp 

luật; xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý cử tri xã Phƣớc Diêm đã bớt 

chút thời gian quý báu của mình đến tham dự, lắng nghe những tâm tƣ tình 

cảm của tôi và các ứng cử viên khác.  

 Mong rằng, trong thời gian sắp tới, tôi sẽ có cơ hội đƣợc gặp lại, làm 

việc, cống hiến và đồng hành cùng chính quyền, ngƣời dân xã Phƣớc Diêm 

trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phƣơng mình. 

 Kính chúc Quý Cử tri, Quý Đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; thành 

công trong cuộc sống và nhất là mọi ngƣời, mọi nhà đều đƣợc bình an trƣớc 

dịch bệnh covid./. 

Xin trân trọng cảm ơn!  

Thuận Nam, ngày 05 thánh 5 năm 2021 

   NGƢỜI THỰC HIỆN 

 

                 


