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Lời đầu tiên, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh Quảng Ngãi, cử tri nơi tôi đang công tác và nơi cư trú đã tín nhiệm, 

lựa chọn, hiệp thương giới thiệu tôi ứng cứ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-

2026 và phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 10.  

Xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức hội nghị hôm nay để tôi 

cùng các ứng cử viên có điều kiện gặp gỡ, tiếp xúc với bà con cử tri. 

Kính thưa bà con cử tri! 

Được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021 - 

2026 là niềm vinh dự của bản thân tôi, của cơ quan, gia đình đồng thời cũng là 

trách nhiệm lớn trước Tỉnh ủy, cử tri và nhân dân toàn tỉnh. 

Từ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND 

theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương tôi nhận thức được vai 

trò của người đại biểu HĐND là do cử tri địa phương bầu ra; đại diện cho ý chí, 

nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Tôi cũng ý thức được rằng HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ này phải kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt 

động của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh trong các nhiệm kỳ trước. Đồng 

thời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn 

nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện 

có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà 

nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân 

dân. 



Kính thưa bàn con cử tri! 

Theo báo cáo kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 5 năm 2016 - 2020 tỉnh nhà đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, 

chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, đánh giá chung, việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng 

tâm, đột phá chưa toàn diện, kết quả chưa mong muốn, năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh ở vị trí thấp so với các địa phương trong cả nước. Quản lý nhà nước về đất 

đai, tài nguyên, môi trường còn nhiều thiếu sót, hiệu quả chưa cao, dẫn đến 

tranh chấp xảy ra nhiều. Phát triển văn hóa chưa đồng bộ với phát triển kinh tế 

đời sống của một bộ phận người dân, nhất là ở miền núi còn khó khăn, đặt ra rất 

nhiều nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và đặc biệt là đại biểu HĐND người đại 

diện nói lên tiếng nói của cử tri phải thực hiện trong nhiệm kỳ mới này. 

Riêng đối với lĩnh vực mà bản thân đang công tác nhận thấy, trong những 

năm gần đây, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại được giữ 

vững, ổn định; Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có nơi còn 

phức tạp, nhất là hoạt động của băng, nhóm tội phạm hình sự, người chưa thành 

niên vi phạm pháp luật nhiều và mức độ ngày càng nghiêm trọng; tình trạng 

tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, vay mượn dân sự còn nhiều. Quyền và lợi ích 

hợp pháp của nhân dân chưa được bảo vệ kịp thời. 

Trước những vấn đề đó, Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi đã luôn và đang thực 

hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và qui định của Ngành; 

Kết quả thực hiện trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và 

trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp nói riêng đã 

đạt được nhiều kết quả, chưa để xảy ra tình trạng bỏ lọt tội phạm, gây oan sai 

liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát; quyền và lợi ích của nhân dân 

được đảm bảo; pháp luật được chấp hành kịp thời và nghiêm minh.  

Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu và trở thành đại biểu HĐND tỉnh 

Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ có trách nhiệm cùng các vị đại biểu 

khác phát huy hết sức mình thực hiện có hiệu quả vai trò của người đại biểu dân 

cử đại diện do ý chí của người dân, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ để trong 

nhiệm kỳ đạt được kết quả nhất định do cử tri mong đợi, với những hành động 

thiết thực cụ thể như sau: 

Một là: Luôn luôn tu dưỡng bản thân, rèn luyện, học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, 

hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; giữ vững lập trường tư tưởng, 

quan điểm, bản lĩnh chính trị của người cán bộ, đảng viên. Kiên quyết đấu tranh 

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

phạm pháp luật. Vận động gia đình, người thân, nhân dân chấp hành tốt đường 

lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa 

phương nơi cư trú, tích cực tham gia các phong trào của khu dân cư. Riêng đối 

với cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân, tôi luôn cố gắng thực hiện 10 chữ vàng mà 



Bác Hồ đã tặng cho Ngành kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận 

trọng, khiêm tốn”;  

Hai là: Là một cán bộ công tác trong ngành kiểm sát với chức năng, nhiệm 

vụ của Ngành, thực hiện sự phân công của Lãnh đạo Viện, tôi sẽ cùng cơ quan 

quyết tâm thực hiện chủ trương cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 08 và 

Nghị quyết 49 của Bộ chính trị là: “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững 

mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý”. Phối hợp với các cơ quan tố tụng 

để điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự nhanh chóng, kịp thời, đúng quy 

định của pháp luật, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm, góp 

phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đặc biệt là 

xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, góp phần cùng Đảng, nhà 

nước thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng – một vấn đề 

bức xúc hiện nay. 

Giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực tư pháp, 

để bảo vệ công lý, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của công dân. 

Tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến nhân dân thông qua hoạt 

động kiểm sát. 

Với vai trò là Ủy viên BCH chi đoàn Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi, tham 

gia hoạt động đoàn và bản thân là nữ, tôi sẽ quan tâm tâm đến những vấn đề có 

liên quan đến quyền lợi của thanh thiếu nhi, thanh niên, phát triển và mở rộng các 

chương trình “Vì an sinh xã hội” như hiến máu nhân đạo, các hoạt động thiện 

nguyện hướng đến người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, các gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn trên địa bàn; các vấn đề có liên quan đến vệ sinh môi trường, 

quyền lợi phụ nữ và trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới...  

Ba là: Thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu HĐND và 

chịu sự giám sát của nhân dân, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, giành 

nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để hiểu rõ hơn cuộc sống, những 

tâm tư nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ứng trung thực ý kiến, nguyện 

vọng, kiến nghị của cử tri với các cấp chính quyền, các cơ quan, ngành có thẩm 

quyền xem xét giải quyết nhất là giúp cho việc xây dựng, ban hành chính sách 

pháp luật được sát, đúng với tình hình, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong 

thực tế. 

Bốn là: Tham dự các buổi tiếp công dân theo kế hoạch của tổ đại biểu 

HĐND, tích cực nghiên cứu đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân để chuyển, 

kiến nghị cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền giải quyết nhằm bảo vệ 

quyền và lợi ích của công dân theo quy định của pháp luật. 

Năm là: Không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, năng lực 

công tác, thực hiện đúng và có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được 

phân công góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị tại địa phương góp 



phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc 

phòng của tỉnh. 

Để thực hiện được những vấn đề quan tâm trên, ở từng nội dung, từng 

trường hợp cụ thể tôi sẽ tích cực làm cầu nối cử tri với HĐND, UBND tỉnh và 

các cơ quan có liên quan để đề nghị, kiến nghị xem xét giải quyết các vấn đề còn 

bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn cuộc sống và đề xuất những giải pháp, 

chính sách thực hiện tốt hơn các vấn đề cử tri quan tâm, đề bạt góp phần phát 

triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong những năm tới. 

Với sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện và tín nhiệm của các cấp lãnh đạo, 

quý cử tri đối với tôi sẽ là nguồn khích lệ, động viên to lớn giúp tôi ứng cử đại 

biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Do đó, cho dù có trúng cử hay không 

trúng cử bản thân tôi bằng nhiệt huyết sức trẻ, tinh thần, trách nhiệm của bản 

thân sẽ luôn cố gắng hết sức hết lòng phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được Đảng, Nhà nước và cấp trên giao phó. Nhưng nếu được 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 chương 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 

Trân trọng kính chào! 

 


