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Kính thưa các vị đại biểu! 

Kính thưa toàn thể cử tri! 

Tôi rất vinh dự được Ủy ban MTTQ huyện Ba Chẽ giới thiệu ứng cử đại biểu 

HĐND huyện Ba Chẽ, nhiệm kỳ  2021 - 2026.  

Thực hiện các quy định của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 

về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 

2026. Hôm nay, được về tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 06 

xã Nam Sơn tôi xin chúc các vị đại biểu, toàn thể cử tri cùng gia đình sức khoẻ, 

hạnh phúc và thành công. 

Kính thưa các vị đại biểu! Kính thưa toàn thể cử tri! 

Để các đại biểu, cử tri nắm rõ và thuận lợi trong quá trình tìm hiểu các ứng cử 

viên, tôi xin giới thiệu ngắn gọn về bản thân: 

Tôi tên là Đỗ Khánh Tùng, Sinh năm: 1976. Quê quán: Xã Đông La, Huyện 

Hoài Đức, Thành phố Hà Nội; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên 

môn: Thạc sĩ Quản lý văn hóa, Thạc sĩ Giáo dục học. Chức vụ công tác hiện nay: 

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ. 

Trong những năm qua, trên các lĩnh vực công tác của mình, dù trong điều 

kiện hoàn cảnh nào, tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, 

phấn đấu rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo, nỗ 

lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.  

Với tinh thần học tập, cầu tiến và không ngại khó khăn, thử thách; mong 

muốn được  rèn luyện, cống hiến, tháng 12/2018 tôi được Tỉnh uỷ Quảng Ninh 

tăng cường về huyện Ba Chẽ giữ chức vụ Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy, đến 

tháng 8/2020 được Hội đồng nhân dân huyện bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện. Thời gian 03 năm công tác tại huyện Ba Chẽ, được đồng nghiệp và 

nhân dân tin tưởng giao trách nhiệm tôi đã cùng với tập thể các đồng chí lãnh đạo 

Huyện uỷ, HĐND, UBND không ngừng đổi mới trong công tác chỉ đạo, tăng 

cường huy động mọi nguồn lực; vượt qua khó khăn, hoàn thành mục tiêu kép vừa 

phòng chống tốt dịch Covid-19, vừa đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 

quốc phòng - an ninh huyện nhà, với những kết quả nổi bật như sau: 

Kinh tế - xã hội huyện có những bước phát triển mạnh; thu nhập bình quân đầu 

người năm 2020 đạt 39 triệu đồng/người/ năm (Tăng 17,8 triệu đồng so với năm 

2015). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng hướng. Trong đó, kinh 

tế lâm nghiệp là mũi nhọn. Sản xuất Nông nghiệp, chăn nuôi phát triển gắn với đẩy 

mạnh xây dựng nông thôn mới. Sản lượng cây trồng các loại đều tăng, đặc biệt là 

tổng sản lượng lương thực. Nhiều mô hình kinh tế, trang trại, gia trại được hình 

thành, đạt kết quả cao. Bên cạnh đó, huyện tập trung đầu tư cho lĩnh vực thương mại 

dịch vụ; xây dựng và mở rộng khu công nghiệp cụm cảng CN Nam Sơn, đến nay có 

05 nhà máy đã đi vào sản xuất ổn định. Dịch vụ bưu chính - viễn thông đã phủ sóng 
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đến 100% các thôn bản. Tín dụng - ngân hàng tăng trưởng cả về số lượng, chất 

lượng kinh doanh và cung cách phục vụ, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tổng thu 

ngân sách năm 2020 đạt 36.000 triệu đồng gấp 2,3 lần so với năm 2015. 

Thực hiện chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới, để đạt được mục 

tiêu xây dựng hạ tầng, thúc đẩy phát triển KT-XH, Huyện đã tổ chức kết nối nhiều 

chương trình thu hút huy động nguồn lực xã hội hóa tập trung đầu tư công trình hạ 

tầng kinh tế, văn hóa xã hội của huyện và các xã. Đến nay 100% xã, thị trấn đã 

hoàn thành bê tông hóa, nhựa hóa các tuyến đường đến trung tâm xã; 100% đường 

trục xã, liên xã được cứng hóa; xây hồ chứa nước, cầu, đập tràn, bờ kè... đảm bảo 

cho giao thông được thông suốt, an toàn cho nhân dân, tạo mỹ quan đô thị. 

Đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường và 

khoáng sản. Lập quy hoạch khu dân cư. Nhiều sự kiện lớn về chính trị, kinh tế, văn 

hóa, được tổ chức thành công. Xây dựng và triển khai đạt kết quả bước đầu Đề án 

phát triển Du lịch huyện Ba Chẽ, Đề án bảo tồn bản sắc văn hóa người Dao gắn với 

phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn. Huy động các nguồn 

lực trùng tu tôn tạo di tích lịch sử quốc gia Miếu Ông - Miếu Bà và xây mới Chùa 

Trúc Lâm Bảo Quốc Ba Chẽ thành một quần thể di tích lịch sử văn hóa, tâm linh. 

Các hoạt động lễ hội tổ chức quy mô, góp phần nâng cao đời sống và hưởng thụ 

văn hóa tinh thần của cán bộ, nhân dân huyện nhà.  

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đầu tư 

phát triển, đạt những kết quả nổi bật. Các vấn đề an sinh xã hội, chăm lo đảm bảo 

các chế độ, cho gia đình chính sách, người có công, người nghèo, người già neo 

đơn... được thực hiện tốt. 

Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng thời gian, quy định, thủ tục và thẩm quyền. 

Thường xuyên đổi mới trong cải cách hành chính, giải quyết các hồ sơ, thủ tục 

nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo chất lượng, công khai, minh bạch, thuận dân, hiện 

đại qua trung tâm hành chính công và bộ phận một cửa tại các xã, thị trấn. Quốc 

phòng, an ninh của huyện được giữ vững. Chính quyền, hệ thống chính trị địa 

phương đạt trong sạch - vững mạnh. 

Những kết quả trên là tiền đề quan trọng cho việc xây dựng và triển khai thực 

hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tiếp theo. 

Kính thưa các vị đại biểu! Kính thưa toàn thể cử tri! 

Bên cạnh kết quả đạt được, với những khó khăn đặc thù của huyện vùng cao, 

Ba Chẽ vẫn còn không ít tồn tại hạn chế đang đặt ra trong quá trình phát triển. 

Nhiều mong muốn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân cần phải tiếp tục được 

thực hiện. Với cương vị là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, tôi xác định rất rõ 

cùng với tổ chức Đảng, Chính quyền các cấp, vai trò của Hội đồng nhân dân gồm 

các đại biểu HĐND do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực Nhà nước 

ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, 

chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.  

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

phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực 
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hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Như vậy, HĐND và đại biểu HĐND 

có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống cơ quan Nhà nước ở địa phương.  

Vì vậy với cương vị công tác của mình tôi mong muốn được trở thành người 

đại biểu dân cử để tạo thêm điều kiện cho tôi kết nối được chặt chẽ hơn mối quan 

hệ giữa chính quyền với nhân dân; lắng nghe và kịp thời có những quyết sách, chỉ 

đạo, đề xuất những cơ chế, chính sách hợp lòng dân và để phát triển huyện tốt hơn. 

Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu tôi là Đại biểu HĐND huyện Ba Chẽ khóa 

XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi trân trọng hứa với toàn thể cử tri sẽ tập trung vào 

chương trình hành động với các nội dung sau: 

Một là, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức phẩm 

chất, nâng cao trình độ, kiến thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của người đại biểu 

của dân. Trong đó, đặc biệt coi trọng thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, để 

thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri; chăm 

lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, trả lời các yêu cầu, kiến nghị của cử tri; chuyển 

các khiếu nại, tố cáo của dân tới đơn vị, cơ quan có trách nhiệm giải quyết, đồng 

thời theo dõi, chỉ đạo việc giải quyết. 

Hai là, với vị trí công tác của mình, căn cứ ý kiến cử tri, tôi sẽ cùng các đồng 

chí lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND huyện xem xét, quyết định trúng, đúng 

các vấn đề kinh tế - xã hội, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri toàn huyện 

nói chung, xã Nam Sơn nói riêng, để ý Đảng hợp lòng dân, sát thực tiễn. Tổ chức 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25. Họp bàn, tham góp các ý kiến xây dựng các 

nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện 5 năm, 

hằng năm, các nghị quyết chuyên đề và các chế độ, chính sách, các quy hoạch cần 

thiết, theo quy định của pháp luật.  

Ba là, trong công tác lãnh chỉ đạo điều hành UBND huyện, tôi xác định cần 

đặc biệt quan tâm đến cải cách hành chính, đổi mới cách thức tăng trưởng kinh tế 

hướng vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, phát huy cao hơn tiềm năng lợi thế 

huyện Ba Chẽ, xã Nam Sơn. Giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, những lĩnh vực 

cử tri đang quan tâm, và cũng là nhiệm vụ đột phá của huyện đó là:  

- Tiếp tục có cơ chế, hỗ trợ đầu tư phù hợp cho nhân dân phát triển sản xuất, 

nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi  theo quy mô lớn; xây dựng thương 

hiệu sản phẩm của huyện; phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững; phát triển công 

nghiệp, dịch vụ; có giải pháp giải quyết tốt vấn đề tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm yêu 

cầu sản xuất sản phẩm an toàn, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm; doanh nghiệp, đơn 

vị thu mua sẵn sàng hỗ trợ vốn và kỹ thuật mới cho nông dân; xây dựng thương hiệu 

sản phẩm hàng hóa của địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm... 

- Làm tốt hơn nữa công tác quản lý và khắc phục những vấn đề còn bất cập 

trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch; bảo vệ môi trường và nguồn sinh thủy cho các 

công trình nước; tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế. Tăng cường công 

tác quản lý nhà nước về đất rừng, quản lý bảo vệ rừng, hạn chế thấp nhất tình trạng 

xâm lấn, tranh chấp rừng và đất rừng, khai thác lâm sản trái phép. 

- Tập trung cao đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển. 

Huy động nguồn lực nhà nước và xã hội hóa trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị các 

di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn (Miếu Ông - Miếu Bà; di tích Khe Lao; Lò gốm 
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cổ; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của người Dao và các dân tộc trên địa bàn. 

Tiếp tục xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ tạo điều kiện phát triển KT-XH. Hoàn 

thiện, mở rộng các hạng mục công trình đầu tư trong Cụm công nghiệp, gắn với 

phát triển Cảng thủy nội địa Nam sơn; Xây dựng sản phẩm du lịch, kết nối các 

điểm thăm quan hấp dẫn trên địa bàn như: Rừng sinh thái, du thuyền trên sông Ba 

Chẽ; thăm tìm hiểu Di tích lịch sử Đình Làng Dạ, Khe Lao, Di tích lịch sử Miếu 

Ông - Miếu Bà; thưởng thức ẩm thực ở Thị trấn Ba Chẽ, xã Thanh Sơn; thưởng 

thức sản phẩm văn hóa bản địa của dân tộc thiểu số, thăm quan mua sắm dược liệu 

sản phẩm đặc sản của địa phương... 

Bốn là, thực hiện có hiệu quả hơn tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an 

sinh xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, với trọng điểm là: giải quyết việc làm, nâng chất 

lượng giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa nghệ thuật, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hộ 

gia đình chính sách, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Tiếp tục vận động huy động nguồn lực 

từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, cải thiện nhà ở.  

Năm là, tạo thêm điều kiện phát huy vai trò hệ thống chính trị ở cơ sở, xây 

dựng và thắt chặt tinh thần đoàn kết các dân tộc trong huyện; phân cấp quản lý để 

thực sự phát huy cao hơn tính chủ động của xã, thị trấn; đồng thời phát huy dân 

chủ ở cơ sở, thực hiện cộng đồng giám sát đầu tư từ ngân sách Nhà nước và từ 

đóng góp của dân…; thiết thực chống thất thu, thất thoát ngân sách và tài sản của 

Nhà nước. 

Kính thưa các vị đại biểu! Thưa toàn thể cử tri! 

Nhân dịp này, cùng với trình bày chương trình hành động của bản thân tham 

gia ứng cử Hội đồng nhân dân huyện, cho phép tôi cảm ơn sự ủng hộ, giám sát, 

đồng hành, tin tưởng của cử tri và nhân dân huyện nhà trong thời gian qua. Nếu 

được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 

2026, với tất cả tâm huyết, kinh nghiệm, quyết tâm của bản thân, tôi tin tưởng sẽ 

làm tốt hơn nữa cương vị Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; 

hoàn thành nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, xứng đáng với niềm tin của cử tri.  

Dù ở bất kỳ cương vị nào, tôi luôn tâm niệm phấn đấu là một lãnh đạo tốt, 

một đảng viên gương mẫu, gắn bó mật thiết với nhân dân, hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. 

Xin trân trọng cảm ơn các cử tri đã lắng nghe. Cảm ơn Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ huyện, UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã Nam Sơn đã tổ 

chức cuộc gặp gỡ tiếp xúc hôm nay. 

Xin kính chúc các quý vị đại biểu, cử tri và gia đình sức khỏe, hạnh phúc 

và thành công! 

 NGƯỜI ỨNG CỬ 

 

 

 

Đỗ Khánh Tùng 
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