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Thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con cử tri. 
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Hiện đang công tác tại Công an huyện Thuận Nam. 

Trước tiên tôi xin cảm ơn về sự tín nhiệm của cấp ủy đảng đơn vị và cử tri nơi 

cư trú đã giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2021-

2026. Qua hiệp thương lần thứ 03 và được ủy ban bầu cử huyện phân bổ về đơn vị 

bầu cử tại xã Phước Hà. Hôm nay được Ủy ban MTTQVN tổ chức buổi gặp gỡ với 

bà con cử tri nơi ứng cử, để cho chúng tôi những người ứng cử có cơ hội được bày tỏ 

tình cảm, sự quyết tâm và dự kiến chương trình hành động của bản thân. Lời đầu tiên 

cho phép tôi chân thành cảm ơn UBMTTQ huyện Thuận Nam và lãnh đạo địa 

phương - kính chúc toàn thể các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể đại 

biểu cử tri lời chúc sức khỏe, và lời chào trân trọng nhất. 

Như chúng ta đã biết 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 là nơi quyết 

định các chủ trương biện pháp quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an 

ninh quốc phòng, cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Ngoài ra HĐND 

còn có chức năng giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn. Chính lý 

do đó tôi tham gia ứng cử HĐND huyện nhiệm kỳ này để cống hiến, phục vụ vì lợi 

ích của nhân dân. Nếu được trúng cử, bản thân chúng tôi rất vinh dự và cũng nhận 

thấy đây là bổn phận, là trách nhiệm lớn lao mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao 

phó. Chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu để làm tốt hơn vai trò, nhiệm vụ của người đại 

biểu - liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và phản hồi nguyện vọng của 

nhân dân. 

Kính thưa bà con cử tri, địa bàn xã Phước Hà là một xã miền núi đặc biệt khó 

khăn, trình độ dân trí còn thấp, đa số người dân ở đây là người đồng bào dân tộc 

Rắclây sinh sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi gia súc. Trong những năm gần 

đây, mặc dù tình hình phát triển kinh tế xã hội, đời sống của người dân đã có nhiều 

chuyển biến tích cực đáng phấn khởi, xóm làng có nhiều nhà xây kiểu dáng hiện đại, 

đường đi bê tông sạch đẹp, đã có nước sạch sinh hoạt, có điện thắp sáng, có trường 

học khang trang, trạm y tế phục vụ kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân 

nhưng đời sống của người dân nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức.  



Bên cạnh vấn đề phát triển kinh tế xã hội, một vấn đề mà cử tri nào cũng quan 

tâm đó là sự ổn định về tình hình an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội, có ổn định 

về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội thì mới phát triển kinh tế - xã hội ở địa 

phương, đời sống nhân dân mới được cải thiện bền vững. Phước Hà so với các xã 

khác trên địa bàn huyện thì tình hình ANTT-TTATXH ở đây tương đối ổn định, tuy 

nhiên các vụ việc phạm pháp hình sự, tình trạng vi phạm TTATGT gây mất ANTT, 

làm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông vẫn xảy ra, có lúc gây nhiều bức xúc 

cho nhân dân; Ngoài ra, nạn tảo hôn, tình trạng bạo lực gia đình, sự bất bình đẳng 

giới đang gia tăng phức tạp, mà nạn nhân chủ yếu vẫn là phụ nữ và trẻ em, tập trung 

nhiều những nơi có trình độ dân trí thấp ở các vùng sâu vùng xa như xã Phước Hà. 

Nếu được bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu Hội 

đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026, với tư cách là cán bộ đảng viên tham 

gian công tác trong lực lượng CAND, vừa là một đại biểu dân cử sẽ có điều kiện 

thuận lợi hơn trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là đề nghị, kiến 

nghị những vấn đề, những lĩnh vực mà bà con cử tri quan tâm…tôi xin hứa sẽ thực 

hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây: 

Một là:  Bản thân sẽ tự rèn luyện, trau dồi phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối 

sống, tác phong của một đảng viên; ra sức học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao trình 

độ về mọi mặt, nắm vững kiến thức pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn. Luôn nâng cao 

tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó 

mật thiết với nhân dân; nâng cao tính tiền phong gương mẫu; tích cực vận động nhân 

dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của Ngành và của địa phương. 

Hai là: Phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt 

vai trò của người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với 

cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tập hợp 

các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất cấp ủy đảng, chính 

quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân quan tâm, trong đó chú trọng công tác 

đảm bảo ANTT-TTATXH; công tác cải cách hành chính; những giải pháp thực hiện 

chính sách xã hội; chính sách dân tộc, tôn giáo; công tác giảm nghèo, an sinh xã hội; 

các chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em,…thông qua các hoạt động giám sát và 

chất vấn tại các kỳ họp. 

 Ba là: Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND huyện và thường xuyên gặp gỡ, tiếp 

xúc với các giới cử tri để được nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri; cùng các cấp, 

các ngành ở địa phương trao đổi, bàn bạc rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm; nâng cao 

chất lượng phục vụ nhân dân thông qua việc tham mưu, đề xuất, góp ý xây dựng hệ 

thống chính sách đối với các giới đồng bào trong huyện. Đặc biệt là những chính 

sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật 

chất, tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng huyện Thuận Nam nói chung, 

Phước Hà nói riêng ngày càng phát triển.  



 Từ những nhiệm vụ nêu trên, bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng: Đó chính là 

nghĩa vụ, quyền lợi, và là vinh dự và trách nhiệm khi ra ứng cử đại biểu HĐND 

huyện. Vì vậy dù bản thân có trúng cử hay không trúng cử, tôi vẫn phải cố gắng, nổ 

lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trên trong khả năng cho phép, góp phần sức 

của mình trên cương vị là một cán bộ CAND để đem lại sự bình yên, ổn định cuộc 

sống của bà con nhân dân xã Phước Hà nói riêng và huyện nhà nói chung. 

 Trước khi dứt lời, tôi xin cám ơn và kính chúc cô bác, anh chị cử tri, quý đại 

biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong công việc, học tập, lao động sản xuất và 

trong cuộc sống. Cuối cùng, một lần nữ xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe, ủng hộ 

của cử tri. Cảm ơn UB MTTQVN huyện, xã đã tổ chức buổi gặp gỡ, tiếp xúc với cử 

tri lần này.  

Xin chân thành cảm ơn !!! 

 


