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CHI1ONG TRiNH HANH DQNG
TIEP XUC C15' TRI Vit.N BONG
BAU CU BA! BIEU HIND HUYN NHIM KY 2021- 2026

KInh thu'a. Các ông, ha ã'gi din Dáng zy, HDND, UBND xä
Toàn the ci fri than men!
-

-

Truc ht, tôi xin chân thành cam on lành d.o cci quan, tp th CBCC ncyi
tôi cong tác và bà con, cô, bác cr tn phithng, x ncii tOi cu trü, cüng vi Ban
Thung trcc Uy ban MTTQ huyn Ba Chê dâ tin nhim giói thiu tôi ra üng cü dai
biêu HDND huyn Ba Chë nhim kT 2021-2026 Va tôi duçic Uy ban bâu c1r huyn
bô trI cho tôi ye ing Cu ti don vi bâu cü so 5 gôm các thôn thuc xã Thanh Son.
Tôi xin kinh gl~i l?yi chào trân trQng den toàn the ci:r tn có mt horn nay.
KInh thwa qu di biêu và bà con th tn
Ngoài nhüng ni dung ma tiu sü torn tt cüa tôi &rçYc Ban ThuO'ng trçrc Uy
ban MTTQ vüa thông qua, tôi xin gii thiu ngän g9n them ye bàn than mInh:
-

-

HQ và ten cüa tOi là: Triu Due Phuqng. Dan tc: Dao (thanh phán).
Ngày, tháng, näm sinh: 20/10/1970.

TrInh d qua dào to (chuyên mon nghip v11; chInh tn): Thc sr Kinh t
nông nghip, cir nhân ngôn ngü Anh, cao cap l lu.n chInh trj, QLNN
chuyên viên chInh.
-

Chirc vi dam nhn hin nay: Tnr&ng phông Dan Tc huyn Ba Chë.

-

-

V hoàn cánh cüa bàn than:

Hoàn cành và diu kin xut than: Bàn than tOi là con b dci, b tOi tham
gia each mng, di b di tü näm 1945, thucmg binh 1/4, dà mat tir 11am 1995. Mc là
giáo viên nghi him. Co gia dInh 1 vq 2 con.
+

Quê xã Dn Dac huyn Ba Chê, tinh QN. Hin nay dang sinh séng t.i khu 1
thj trân Ba Chê.
Qua trInh cong tác dä dirge g&n 30 näm, dâ kinh qua nhiu môi trueing Cong
tác (Doàn the, Dãng, ChInh quyên). Trong do có hon 5 nàm dugc gàn bó vói xã
Thanh Son vi vai trO là BI thu Dâng b) xã Thanh Son.
Nhüng thành tIch cüa cá nhân mInh d dt dirge trong th?yi gian qua
(khoáng 3 nám tr& igi) trên cuang vj cong tác cüa mInh hin nay: Dã dirge UBND
tinh tng Bang khen và dirge tang 1ucng truâc thi hn mt näm do Co thành tich
xuât sac cOng tác.
+

ChInh tir nhiing n hrc, phn du cüa bàn than và kt qua dtt dirge trong
thirc hin nhim vii.Tôi dirge to chüc cci quan UBND huyn giri thiu; dOng thai,

trong cuc sang bàn than luôn gixong mu, hôa dng, quan h t& vói bà con lang
xóm nén di.rcic Cu tn nai cu trCi dông giói thiu tôi ra irng cü lan nay.
Theo quy djnh cüa pháp lut, tôi xin dUçYC trInh bay chucmg trInh hành dng
tn tin nhim bâu tôi lam dti biêu HDND huyn nhim k'
cüa tôi, nêu duçic
2021-2026 nhu sau:
1 .Luôn sat sao, gn bó mt thit vth bà con, nhãn dan xä Thanb Son, theo
dôi, lang nghe, nhftng van dê con khó khän vu6ng mac trong cuc song cong nhu
san xuât cüa bà con nhân dan. Qua do, cüng cap ñy chInh quyên dja phuong nghiên
ciru, tháo gi khó khàn vuOTig mac cho bà con. Dc bit là nhftng kien nghj, dê
xuât cüabà con di.rçic chuyên tâi den co quan chüc näng, ngtrYi cO thâm quyên dê
giãi quyêt rnt each tot nhât. Nhât là các chInh sách, chê d lien quan den dông bào
dan tc thiêu sO, cfing nhu dê xuât dâu ti.r c s ha tang tao dng 1irc phát triên kinh
té cüng nhu phic viii di song sinh boat cüa dOng bào dan tc. Ma tru&c mat là
tham muu cho huyn triên khai có hiu qua NQ 88 cña QUOC Hi ye vic Phê
duyt tong the Dê an phát triên KT-XH vüng dông bào dan tc thiêu so mien nüi
giai doan 2021 — 2030. Day là dé an hét süc quan trQng lien quan tn1rc tiêp den mi
mt cüa dOng bào dan tc thiêu so mien nüi, do co quan lam cOng tác dan tc chü
trI, ?i cap huyn là Co quan phOng Dan tc. vói khà nãng, s& tru1ng và kinh nghim
cOng tác cUa mInh tôi sê lam that tOt vai trO cüa ngui dai biêu nhân dan, thông qua
các boat dng giám sat và chat van tai cac k' hçp, dOng. thyi có tnách nhim theo
dôi, tiêp nhn vic giâi quyêt và thông tin cho cu tn näm.
2. Không ngrng tu du0ng dao dtrc cüa bàn than, kiên quyt phOng chng
tham nhiing, lang phi, quan lieu bach djch, cua quyên và các hành vi vi pham pháp
lut khác. Triên khai và thrc hin tot vai tnO tham muu cho UBND huyn nhäm
gop phân tham gia hoàn thành tOt nhim vi cüa ngithi dai biêu HDND huyn là c
quan quyên lirc nhà nu&c ô dja phuong, quyêt djnh nhng van dê h trçng cüa dat
nuOc và dja phuong, nâng cao chat luqng boat dng có hiu 1irc, hiu qua, that sir
là cUa dan, do dan và vi dan.
3. D lam trOn trách nhim cüa nguñ can b HDND huyn và nghTa vi cOng
dan dOi vâi cir tni và Nhân dan xã Thanh Son dà tin tuâng, tin nhim, tôi së phân
dâu, n lxc lam vic bang tinh than trách nhim cao nhât; không ngi'xng ngliiên ciru
hQc tp de nâng cao trInh d thäm dáp irng vói yêu câu thim vii cüa HDND
huyn trong tInh hInh mâi. Guong mâu và vn dng nhân dan, gia dInh nghiêm
chinh chap hành Hiên pháp và pháp lut.
KInh thita cô bác, anh chj em c& tn than mInI
Trên day là dir kin chuong trInh hânhdng cüa tOi nu duçc bu lam dii
biu HDNDhuyn. Dü a cuong vj nào tôi vn ra sue thçrc hin nhctng van e ma
mInh tam huyét nhung tOi tin tuâng rang neu duqc CO bác, anh chj em bâu tôi trüng
cu di biêu HDND huyn nhim kS' 2021-2026 tOi sê có diêu kin yà co hi thun
lçii hon d thirc hin nhim vt ma co quan cung nhu bà con cü tn giao cho.
Xin chân thành cam on Ban Thuing tnrc Uy ban MTTQ huyn, UBND, Ban
Thuing trrc UB MTTQ xã Thanh Son dã to chIrc cuc gp g& tiêp xüc bet suc qu
báu nay.

Xin trân trQng cam on qu vj th tn và Nhân dan dã l&zg nghe.
KInh chic quj vj ä'gi bku và bà con ct fri mgnh khöe, hgnhphzc và thành dgt.
Xin trân trQng cam cm.
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