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Kính thưa:  

                         -Các vị đại biểu khách quý. 

                        - Các ông, bà đại diện ĐU, HĐND, UBND, MTTQ xã Đồn Đạc. 

                        - Toàn thể cử tri thân mến! 

 

Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo cơ quan, tập thể CBCC cơ quan 

Huyện ủy, nơi tôi công tác và bà con, cô, bác cử tri khu 2, thị trấn Ba Chẽ nơi tôi cư 

trú, cùng với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tín nhiệm giới thiệu tôi ra ứng 

cử đại biểu HĐND huyện Ba Chẽ, nhiệm kỳ 2021-2026 và tôi được Ủy ban bầu cử 

huyện bố trí cho tôi về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 08 gồm 08 thôn của xã Đồn Đạc 

(Bắc Cáy, Khe Mười, Làng Mô, Tân Tiến, Làng Han, Lang Cang, Nam Kim, Nước 

Đừng). Tôi xin kính gửi lời chào trân trọng đến toàn thể cử tri có mặt hôm nay. 

Kính thưa quý đại biểu và bà con cử tri 

Ngoài những nội dung mà tiểu sử tóm tắt của tôi được Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ xã Đồn Đạc vừa thông qua, tôi xin giới thiệu ngắn gọn thêm về bản thân 

mình: 

- Tên tôi là Nịnh Quốc Hoàn, sinh ngày 26/12/1975; Quê quán xã Thanh Lâm, 

huyện Ba Chẽ ; chỗ ở hiện nay Khu 2 thị trấn Ba Chẽ. 

- Trình độ: Thạc sỹ kinh tế Nông nghiệp – Trường đại học Kinh tế và Quản 

trị kinh doanh Thái Nguyên; Cử nhân kinh tế -Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà 

Nội; Cao cấp Lý luận chính trị. 

- Chức vụ đảm nhận hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thủ 

trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện 

ủy, Chánh Thanh tra huyện); đại biểu HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 

2021. 

- Tôi sinh ra và lớn lên tại thị trấn Ba Chẽ; tham gia công tác từ năm 1999 đến 

nay (22 năm, 5 tháng),  trong đó: 

+ Có hơn 18 năm công tác (từ năm 1999- tháng 3/2010) tại cơ quan Tài chính - 

Kế hoạch huyện (với 9 năm là chuyên viên; 3 năm làm Phó trưởng phòng, 8 làm 

trưởng phòng TCKH huyện); tham mưu công tác quản lý nhà nước về tài chính, ngân 

sách, quản lý tài sản, kế hoạch và đầu tư. 

+ Có gần 4 năm công tác (từ tháng 4/2018- đến nay) tại cơ quan Ủy ban Kiểm 

tra – Thanh tra huyện; tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật 

đảng; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nội chính, phòng, chống tham nhũng và 

cải cách tư pháp. 



Kính thưa quý đại biểu và bà con cử tri ……… 

Theo quy định của pháp luật, tôi xin được trình bày chương trình hành động 

của tôi, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND huyện Ba Chẽ nhiệm 

kỳ 2021-2026 như sau: Là Thủ trưởng cơ quan UBKT - Thanh tra huyện, bản thân 

tôi luôn ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được 

giao,chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai có hiệu 

quả các chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và đồng bộ với công tác thanh tra 

hằng năm của huyện, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng đảng, nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tập trung vào các vấn đề mà 

nhân dân cử tri quan tâm như: quản lý đất đai, giao đất giao rừng, làm đường cở sở hạ 

tầng nông thôn, phát triển sản xuất, trồng dược liệu, trồng rừng gỗ lớn…. của nhân 

dân trên địa bàn huyện. 

Kính thưa quý đại biểu và bà con cử tri  

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu HĐND 

huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tư cách của một người đang trực tiếp công tác tại 

cơ quan UBKT - Thanh tra huyện, tôi xin hứa làm tốt những những nhiệm vụ trọng 

tâm sau đây: 

Một là, Để làm tròn trách nhiệm của người cán bộ HĐND huyện và nghĩa vụ 

công dân đối với cử tri và nhân dân đã tin tưởng, tín nhiệm, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực 

làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên cứu học tập để 

nâng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của HĐND huyện trong tình 

hình mới. Bản thân luôn gương mẫu và vận động nhân dân, gia đình nghiêm chỉnh 

chấp hành Hiến pháp và pháp luật. 

Hai là, Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật 

tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian hơn để tăng cường gặp 

gỡ, tiếp xúc với cử tri để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân; lắng 

nghe và tổng hợp các ý kiến cử tri, đề xuất những nguyện vọng chính đáng của cử 

tri với HĐND huyện hoặc các cơ quan chức năng giải quyết, đề xuất đối với các cấp 

chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực 

như công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống chính sách xã hội, các 

chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời 

sống vật chất, tinh thần của nhân dân,.. thông qua các hoạt động giám sát và chất 

vấn tại các kỳ họp, đồng thời có trách nhiệm theo dõi, tiếp nhận việc giải quyết và 

thông tin cho cử tri nắm. 

Ba là, Quan tâm giải quyết thấu đáo những vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn 

của mình là Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra, góp phần tham gia 

hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã. Hướng dẫn 

xã, thôn thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát, nhất là hoạt động giám sát cộng 

đồng, ngăn ngừa những phát sinh tiêu cực, nâng cao chất lượng hiệu quả các công 

trình trình đầu tư, thực hiện tốt chế độ chính sách trên địa bàn. Đồng thời hướng 

dẫn, hỗ trợ xã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư, kiến 

nghị chính đáng của nhân dân. 



Bốn là, Quan tâm đóng góp vào việc thực hiện các chương trình, mục tiêu 

phát triển kinh tế xã hội của xã Đồn Đạc để phát huy lợi thế tiềm năng sẵn có. Kiến 

nghị với HĐND huyện những quyết nghị tạo điều kiện, động lực để xã Đồn Đạc 

phát triển. Nghiên cứu kỹ khó khăn, bất cập để đề xuất các giải pháp với các cấp có 

thẩm quyền. Đề xuất các giải pháp chuyển đổi mô hình trồng rừng gỗ lớn, trồng 

dược liệu có giá trị kinh tế cao gắn với chế biến nâng cao giá trị sản phẩm; phát 

triển kinh tế vườn đồi đặc trưng, gia trại, trang trại… với phương trâm tất cả lợi ích 

thuộc về nhân dân vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân.  

Kính thưa cô bác, anh chị em cử tri thân mến! 

Trên đây là dự kiến chương trình hành động của tôi nếu được bầu làm đại 

biểu HĐND huyện dù ở cương vị nào tôi vẫn ra sức thực hiện những vấn đề  mà 

mình tâm huyết nhưng tôi tin tưởng rằng nếu được cô bác, anh chị em bầu tôi trúng 

cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành 

tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Đồn Đạc, để không phụ 

lòng tin tưởng mà cử tri xã Đồn Đạc đã dành cho tôi. 

Xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu, cử tri và nhân dân thôn……. xã Đồn 

Đạc đã quan tâm lắng nghe, cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ xã Đồn 

Đạc đã tổ chức buổi gặp gỡ tiếp xúc ngày hôm nay.  

Cuối cùng tôi xin chúc cử tri và nhân dân cùng các  vị đại biểu sức khỏe, 

hạnh phúc và thành công. Chúc thôn……. xã Đồn Đạc ngày càng phát triển, giàu 

đẹp, văn minh. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

 NGƯỜI  ỨNG CỬ 

 

 

 

 

Nịnh Quốc Hoàn 
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