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Tôi hiện đang giữ chức vụ bí thƣ Đảng uỷ - chủ tịch HĐND xã Cà Ná, là đại 

biểu HĐND Xã khoá III nhiệm kỳ 2016-2021 

Đƣợc sự quan tâm của Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị 

tôi đƣợc giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND Huyện khoá IV, nhiệm kỳ 2021-

2026 Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi, vì tôi biết rằng đại biểu HĐND do 

cử tri địa phƣơng bầu ra. Là cơ quan quyền lực nhà nƣớc ở địa phƣơng đại điện 

cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND 

đƣợc luật tổ chức HĐND và UBND quy định, tôi sẽ đem hết sức mình để hoàn 

thành nhiệm vụ của ngƣời đại biểu đƣợc nhân dân giao phó, Bản thân cụ thể 

chƣơng trình hành động sau: 



- Bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận 

chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn rèn luyện và tu dƣỡng đạo đức, 

hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao. 

Luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết và tiếp xúc với cử tri định kỳ theo luật 

định, tiếp xúc cử tri trƣớc và sau khi họp HĐND để lắng nghe những tâm tƣ, 

nguyện vọng chính đáng của cử tri về các vấn đề chủ trƣơng, chính sách, pháp 

luật của Đảng, Nhà nƣớc những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và 

quyền lợi của công dân. Trên cơ sở đó, tôi sẽ báo cáo, phản ánh đầy đủ kịp thời 

với HĐND Huyện với các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nƣớc cấp trên để góp 

phần giải quyết những yêu cầu nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp cử tri 

đúng chính sách, pháp luật của nhà nƣớc. 

Tôi sẽ phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của ngƣời đại biểu dân cử, 

tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực tham gia xây dựng các nghị 

quyết của HĐND sao cho phù hợp với địa phƣơng, nhằm đƣa nền kinh tế - xã 

hội trong địa bàn xã Cà Ná phát triển nhanh hơn, nhất là đời sống của bà con cử 

tri đƣợc nâng lên, đồng thời giám sát các cơ quan chính quyền, cán bộ, viên 

chức nhà nƣớc trong việc thực hiện các chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nƣớc, nhất là phòng chống tiêu cực, lãng phí của công, nhằm góp 

phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Đƣợc giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND Huyện nhiệm kỳ này là một vinh 

dự và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi. Do đó, cho dù có trúng cử 

hay không trúng cử bản thân tôi cũng luôn cố gắng hết sức hết lòng phục vụ 

nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc cấp trên phân công. Nhƣng nếu đƣợc 

bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND, tôi sẽ có điều kiện và thuận 

lợi hơn trong việc thực hiện dự kiến chƣơng trình hành động mà bản thân tôi 

vừa nêu. Cuối cùng tôi xin chúc bà con cử tri sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. 


