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- Tôi tên: NGUYỄN XUÂN VƢƠNG 

- Sinh năm: 1976 

- Quê quán: Đức Phổ- Quảng Ngãi 

- Nơi ở hiện nay: KP7, Phƣờng Thanh; Sơn, TP. Phan Rang Tháp Chàm 

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Trƣởng Công an huyện Thuận 

Nam. 

- Chức vụ đảng: ủy viên BTV huyện ủy, Bí thƣ Đảng ủy Công an huyện 

TN. 

- Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành điều tra tội phạm, Đại học an 

ninh nhân dân 

Tính đến nay, đƣợc sự phân công và điều động của Thƣờng vụ Đảng ủy-

Lãnh đạo công an tỉnh tôi nhận nhiệm vụ tại Công an huyện Thuận Nam hơn 1 

năm. Đây là lĩnh vực, địa bàn công tác mới, bản thân gặp nhiều khó khăn, bỡ 

ngỡ nhƣng nhờ quan tâm lãnh chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Ban thƣờng 

vụ huyện ủy, hỗ trợ đồng hành của các phòng ban Công an tỉnh và của UBND 

huyện; đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân đã giúp tôi vƣợt qua nhiều khó 

khăn, hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao, giữ vững đƣợc tình hình ANTT trên địa 

bàn phục vụ cho các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phƣơng,  

Tuy nhiên về tình hình ANTT trên địa bàn từ 2020 đến nay còn tiềm ẩn 

nhiều phức tạp.Tình hình tội phạm, PPHS và VPPL tăng từ 80-120%, cơ cấu 

tội phạm chủ yếu trên địa bàn là Cố ý gây thƣơng tích; Trộm cắp; Chống 

ngƣời thi hành công vụ…có nhiều nguyên nhân nhƣng cơ bản nhất vẫn là tác 

động tiêu cực từ quá trình triển khai các công trình, dự án trên địa bàn trong 

thời gian qua; hoạt động của các băng nhóm xã hội, hoạt động núp bóng doanh 

nghiệp, bảo kê; những bức xúc trong thu hồi giải phóng mặt bằng phát sinh 

tranh chấp giữa ngƣời dân khiếu kiện, cò khiếu kiện với chủ dự án, đơn vị thi 

công; những sơ hở trong quản lý lao động, trang thiết bị vật tƣ thi công dẫn 

đến các đối tƣợng lợi dụng trôm cắp, chiếm đoạt. Hoạt động khiếu kiện của 

ngƣời dân có đất thu hồi tại các dự án có  các hành vi quá kích nhƣ đập phá 

công trình, cản trở thi công; chống trả dẫn đến vi phạm pháp luật. 

Bằng những quyết tâm, bằng những cƣơng quyết, tình hình ANTT thời 

gian qua tuy có những phức tạp nhƣng đến nay đã dần ổn định. 

 

Dự báo trong thời gian tới cùng với xu hƣớng và định hƣớng phát triển 

xây dựng TN thành huyện công nghiệp trọng điểm phía Nam của tỉnh, chắc 

chắn sẽ đón nhận nhiều công trình dự án trọng điểm, sẽ mở ra nhiều tiêm cơ 

hội phát triển cho địa phƣơng; cùng với đó là tình hình ANTT sẽ có nhiều diễn 

biến phức tạp. Để góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn phục vụ cho các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phƣơng, trong vực thực hiện nhiệm vụ 

lĩnh vực phụ trách và nếu đƣợc cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND huyện 

nhiệm kỳ này,  tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt chƣơng trình hành động với những 

nội dung sau: 

1/ Bản thân khắc phục khó khăn, ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức 

cách mạng. Không lợi dụng vị trí công tác để nhũng nhiễu, tiêu cực. Phải thật 



sự  miễn nhiễm trƣớc những tác động xấu, lôi kéo, mua chuộc trong lĩnh vực 

công tác rất nhạy cảm và phức tạp. Biết dũng cảm hy sinh vì mợi ích chung, vì 

hạnh phúc của nhân dân. Mạnh dạn đấu tranh cống tiêu cực tham nhũng. 

Tăng cƣờng quản lý CB siết chặt kỹ luật kỹ cƣơng; phát huy vai trò của 

ngƣời đứng đầu, thật sự gƣơng mẫu để tập hợp qui tụ trong CBCS để huy 

động sức mạnh, trí tuệ tập thể. Có nhƣ vậy mới đáp ứng những những yêu cầu 

nhiệm vụ trong tình hình mới.  

2/ Nếu đƣợc nhân dân, cử tri tín nhiệm tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của 

ngƣời đại biểu nhân dân; có mối quan hệ gần gũi gắn bó với nhân dân, lắng 

nghe, ghi nhận và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri đến HĐ và 

cấp có thẩm quyền giải quyết. Chịu sự giám sát và báo cáo với cử tri về hoạt 

động của mình và của HĐND; cũng nhƣ chấp hành tốt qui chế, nội quy hoạt 

động của HĐND 

3/ Nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong thời gian tới đặt ra nhiều khó khăn, 

thách thức; hoạt động của tội phạm với phƣơng thức thủ đoạn ngày càng tinh 

vi phức tạp; luôn lợi dụng những sơ hở thiếu cảnh giác;  những bức xúc và 

mâu thuẫn trong các quan hệ xã hội, quan hệ gia đình chƣa đƣợc năm bắt giải 

quyết kịp thời là những nhân tố làm phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật. 

Nhận diện đƣợc điều đó, bản thân tôi trong công tác lãnh đạo điều hành chủ 

động phòng ngừa, nắm chắt tình hình kịp tham mƣu giải quyết những vấn đề 

bức xúc ngay từ đầu, ngay từ cơ sở tránh phát sinh điểm nóng về ANTT; tổ 

chức những chuyên đề công tác, cao điểm tấn công trấn áp tội phạm kiềm hãm 

và kéo giảm phạm pháp hình sự; không để hành thành tội phạm có tổ chức, 

băng nhóm xã hội, tội phạm núp bóng doanh nghiệp, bảo kê, tín dụng đen, ma 

túy, cờ bạc, trộm cƣớp … góp phần gìn giữ bình yên cuộc sống của nhân dân 

và phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.  

4/ Có những đóng góp trong kế hoạch, đề án chƣơng trình mục tiêu phát 

triển kinh tế-xã hội của địa phƣơng, nhất là đối với địa bàn xã Phƣớc Hà. Đối 

với tôi, Phƣớc Hà đƣợc nhiều cơ chế ƣu đãi hỗ trợ phát triển, có nhiều tiềm 

năng và ngƣời dân cần cù chịu khó nhƣng thời gian qua vẫn chƣa đƣợc tạo 

đƣợc nhiều bức phá, xóa đói giả nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đây là điều 

tối rất tâm tƣ; có thể không phải là lĩnh vực chuyên môn. Nhƣng nếu đƣợc tín 

nhiệm bầu vào HDND bằng kinh nghiệm, hiểu biết của mình, tôi cũng mạnh 

dạn thảo luận, đóng góp ý kiến để xây dựng, phát triển Phƣớc Hà nói riêng và 

Thuận Nam nói chung 

Cuối cùng không gì hơn xin chân thành cảm ơn và kinh chúc sức khỏe 

các đồng chí lãnh đạo, quí cử tri và Mặt Tổ quốc Việt Nam huyện đã tạo điều 

kiện và cơ hội tiếp xúc gặp gỡ  trao đổi với bà con cử tri. 

 


