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Kính thưa: - Chủ trì hội nghị   

             - Kính thưa đại biểu, kính thưa quý bà con cử tri 

 

Tôi tên : Trượng Thị Xuân Tuyên 

Nơi đang công tác : Hội Nông dân Việt Nam Huyện Thuận Nam; 

Chức vụ hiện nay : Uỷ viên thường vụ Hội Nông dân huyện 
 

Được cơ quan giới thiệu và qua các bước hiệp thương của Uỷ ban 

Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu 

Hội đồng nhân huyện khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026 và được Uỷ ban bầu 

cử huyện phân bổ tôi về ứng cử tại địa bàn xã Nhị Hà chúng ta. 

 

Trước hết cho phép tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cơ 

quan Hội Nông dân huyện, nơi cư trú, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện, 

Uỷ ban bầu cử huyện và bà con cử tri có mặt tại buổi gặp mặt ngày hôm 

nay. 

Kính thưa qúy cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện 

cho ý chí, nguyện vọng của cử tri địa phương. Vì vậy khi được giới thiệu 

tham gia ứng cử Hội đồng nhân huyện nhiệm kỳ này đó vừa là niềm vinh 

dự tự hào đối với bản thân, tuy nhiên  cũng là điều tôi hết sức lo lắng.  

Bản thân tôi khi được phân bổ về ứng cử trên địa bàn xã nhà; nếu 

được bà con cử tri tín nhiệm tôi sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của 

người đại biểu nhân dân như:  tham dự đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng 

nhân dân; Tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri để tiếp thu, lắng nghe 

đầy đủ những ý kiến tâm tư nguyện vọng của cử tri; chủ động, thường 

xuyên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, kịp thời phản ánh nguyện vọng, bức xúc 

của cử tri, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và thật sự là cầu nối giữa các 

cơ quan nhà nước với cử tri, để phản ánh những ý kiến của cử tri đến các 

cấp lãnh đạo, các cơ quan chuyên môn một cách đầy đủ; đồng thời mang 

những câu trả lời của cấp lãnh đạo, cơ quan chuyên môn về trả lời đầy đủ 

cho bà con cử tri của mình;  

  Kính thưa quý bà con cử tri; dù ở cương vị nào bản thân tôi cũng 

sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ 

đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao. 

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn  lãnh đạo Đảng, chính quyền, 

Mặt trận, các đoàn thể địa phương và cử tri xã nhà. kính chúc các đồng 

chí, các anh chị, và cử tri dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công 

trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn 

 


