
Kính thưa: Bà Trần Thị Thu Trang – PCT UBMTTQVN huyện 

Kính thưa: Lãnh đạo Đảng ủy – UBND xã Phước Nam 

Kính thưa quý cử tri xã Phước Nam và toàn thể Hội nghị 

Tôi tên: Lê Văn Tuyến – 31 tuổi  

Quê quán: Phước Hậu – Ninh Phước – Ninh Thuận 

Hiện nay cư trú tại KP7, Phường Văn Hải, TP Phan Rang, Ninh Thuận  

Công tác tại Hội Đông y huyện Thuận Nam 

Bản thân tôi rất phấn khởi và vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú đề cử tham gia 

ứng cử và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện hiệp thương giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân tại xã Phước Nam, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hôm nay được Ban Thường trực Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc huyện và Ủy ban nhân dân xã tổ chức cho Đoàn ứng cử viên đại biểu Hội 

đồng nhân dân nói chung, trong đó có bản thân tôi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại xã Phước Nam.  

Kính thưa bà con cử tri! 

Nhiệm vụ Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa 

phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện đầy đủ chế độ tiếp xúc, 

báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND, là cầu nối giữa cử tri với cơ quan chức 

năng về những  kiến nghị của cử tri; xem xét, việc giải quyết các yêu cầu khiếu nại, tố cáo của 

công dân; vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, Nghị 

quyết của HĐND 

Nếu được Bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu Hội đồng nhân 

dân khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với tư cách là một đại biểu dân cử tôi xin hứa sẽ thực hiện 

tốt một số nhiệm vụ sau đây: 

1. Không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống trong sạch; thực hành tiết kiệm; 

kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi 

phạm pháp luật khác. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỹ 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 địa phương. 

2. 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 để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri. Lắng nghe và tập hợp các ý 

kiến, nguyện vọng chính đáng, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với cấp ủy Đảng, 

chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân quan tâm;  

3. Tích cực nghiên cứu học tập đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà 

nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cũng như công tác chuyên môn 

nghiệp vụ của mình được tập thể phân công;  phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách 

nhiệm cao nhất. góp phần sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương. 

Trước khi dứt lời, tôi xin cám ơn và kính chúc bà con  cử tri, quý đại biểu sức khỏe, hạnh 

phúc, thành công trong công tác, học tập, lao động sản xuất và trong cuộc sống… 

Xin chân thành cảm ơn! 

 


