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 Kính thưa : chủ trì hội nghị. 

 Thưa các vị đại biểu! 

 Thưa toàn thể cử tri. 

 Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã giới thiệu 

tóm tắt tiểu sử của tôi cũng như của các ứng cử viên. Tuy nhiên để các cử 

tri nắm được rõ hơn và thuận lợi trong quá trình tìm hiểu các ứng cử viên 

và tiến hành bầu cử, tôi xin giới thiệu ngắn gọn về bản thân.  

Tôi là Trịnh Vinh Quang, sinh năm 1983, quê quán thôn Tân Bổn 

xã Phước Ninh, huyện Thuân Nam, hiện là Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân xã Phước Ninh, là đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 

2021.  

Trong quá trình công tác, cũng như trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ người đại biểu HĐND vừa qua, tôi luôn ghi nhớ và tâm niệm rằng: 

“Biết cái gì có lợi cho dân thì cố gắng làm bằng được, biết cái gì không có 

lợi cho dân thì hết sức tránh và biết cái gì có hại cho dân thì kiên quyết 

không làm”. Bản thân tôi đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không 

ngừng học tập, phấn đấu rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất 

đạo đức và năng lực lãnh đạo để cùng với tập thể HĐND xã hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Cùng với tập thể lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã chỉ đạo, điều 

hành, huy động mọi nguồn lực, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, đẩy 

nhanh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, lãnh đạo 

hoàn thành 19/19 tiêu chí chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị địa phương trong sạch vững mạnh, 

đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, bản thân tôi luôn coi 

trọng việc thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri trên địa bàn xã để tiếp 

thu và phản ánh kịp thời, kiến nghị giải quyết  ý kiến, nguyện vọng chính 

đáng của cử tri xã nhà. 



Thưa các vị đại biểu! 

 Thưa toàn thể cử tri. 

Tôi tự hiểu một cách sâu sắc rằng, Hội đồng nhân dân là cơ quan 

quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và 

quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách 

nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. người đại 

biểu HĐND các cấp chính là cầu nối quan trọng giữa nguyện vọng, ý chí 

của nhân dân với các cơ quan quyền lực của Nhà nước. Nếu người đại biểu 

làm tốt vai trò của mình thì cầu nối đó vững chắc và gần nhất từ dân đến 

Đảng và Nhà nước. Tôi rất vui mừng, phấn khởi được giới thiệu ứng cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại địa bàn xã, tôi 

xin hứa với Đảng bộ, cử tri và nhân dân toàn huyện sẽ phấn đấu với trách 

nhiệm và khả năng cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và 

nhân dân giao phó. Kiên quyết bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi 

ích hợp pháp của nhân dân. 

Nghiên cứu, nắm chắc, vận dụng và thực hiện sáng tạo chủ trương, 

nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện vào tình hình thực tiễn của địa 

phương. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong và lề lối làm 

việc để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

của bản thân cũng như tập thể lãnh đạo xã. cùng với Đảng bộ và nhân dân 

toàn xã phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị mà Đại hội 

Đảng bộ xã đề ra. Trong quá trình công tác, luôn tích cực nghiên cứu, học 

tập để nâng cao trình độ, năng lực công tác và kiến thức mọi mặt để có 

điều kiện tốt nhất thực hiện nhiệm vụ người đại biểu nhân dân. Tăng cường 

mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, luôn sâu sát cơ sở, gần dân, thường 

xuyên tiếp xúc gặp gỡ nhân dân, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân để 

phản ánh kịp thời với HĐND huyện và các cấp, ngành liên quan. Luôn là 

cầu nối giữa nhân dân và cử tri các xã nhà với HĐND, UBND, lãnh đạo 

huyện. Cùng với các đại biểu HĐND huyện bàn bạc, thảo luận, quyết định 

các vấn đề về xây dựng và phát triển  huyện, tích cực đề xuất kiến nghị với 

huyện những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và 

xây dựng nông thôn mới ở huyện nói chung, của xã nói riêng.  

 



Với tất cả tâm huyết, tôi tin tưởng sẽ làm tốt nhiệm vụ người đại biểu 

nhân dân, không phụ lòng tin, của cử tri.  

Xin trân trọng cảm ơn cử tri và nhân dân đã quan tâm và ủng hộ tôi 

trong quá trình vận động bầu cử. 

 Chúc các vị đại biểu và toàn thể cử tri sức khỏe, hạnh phúc. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


