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CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Bản thân đƣợc Đảng - Nhà nƣớc - MTTQ và cử tri nơi công tác, cử tri nơi cƣ trú 

tín nhiệm, giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bản 

thân nhận thức rằng HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nƣớc ở địa phƣơng đại diện 

cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phƣơng 

bầu ra. 

Đại biểu HĐND là ngƣời đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa 

phƣơng, chịu trách nhiệm trƣớc cử tri địa phƣơng và trƣớc HĐND về việc thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Vì vậy, bản thân rất mong đƣợc quí 

cô, bác, anh, chị cử tri ủng hộ để trở thành đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 

2026.  

Nếu đƣợc quý cô, bác, anh, chị cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh tôi 

xin hứa sẽ phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của ngƣời đại biểu HĐND với các công 

việc nhƣ sau: 

1. Tôi sẽ thực hiện đúng, đầy đủ quyền và trách nhiệm của ngƣời đại biểu nhân dân 

đƣợc cử tri tín nhiệm; phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm công tác; thƣờng 

xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Bản thân sẽ 



tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri để đề xuất đến Đảng, Nhà nƣớc giải quyết 

theo thẩm quyền. Đặc biệt là các vấn đề bức xúc hiện nay mà cử tri đang quan tâm, 

tham mƣu đề xuất giải quyết những vấn đề còn bức xúc của ngƣời dân. Cụ thể nhƣ 

là về chính sách bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, tái định cƣ đối với hộ gia đình 

trong vùng quy hoạch thực hiện dự án phát triển công nghiệp, giao thông, đô thị,… 

trên địa bàn tỉnh. Về ô nhiễm môi trƣờng từ rác sinh hoạt, chất thải, nƣớc thải công 

nghiệp ở một số nơi gây bức xúc, ảnh hƣởng đến sản xuất, cuộc sống của ngƣời 

dân. Về an toàn vệ sinh thực phẩm chƣa có biện pháp kiểm soát tốt, tình trạng ngộ 

độc thực phẩm vẫn còn xảy ra, nhất là trong lực lƣợng công nhân lao động 

2. Cùng với tập thể phòng Tài chính –Kế hoạch thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ các cấp. Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HU ngày 19/6/2020 của Đại hội 

Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục phát huy vị 

thế của huyện thuộc Vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh và sức mạnh khối đại đoàn 

kết toàn dân, tập trung huy động mọi nguồn lực cho đầu tƣ phát triển, chuyển dịch 

mạnh cơ cấu kinh tế theo hƣớng “Công nghiệp, cảng đô thị, xây dựng, thƣơng mại-

dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”.  

Triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tƣ trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để xây 

dựng kết cấu hạ tầng nông thôn theo quy hoạch nông thôn mới đã phê duyệt trên 

cơ sở tranh thủ sự đồng tình ủng hộ từ ngƣời dân và nguồn vốn từ trung ƣơng, tỉnh. 

Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ thực hiện nhựa hoá hoặc bê tông hoá 100% đƣờng 

trục xã- liên xã, 70% đƣờng trục ấp. 

Phối hợp với cơ quan thu xây dựng giải pháp cụ thể tập trung thu ngân sách nhà 

nƣớc (NSNN), tăng cƣờng công tác quản lý thu trên địa bàn, chống thất thu, chống 

buôn lậu, gian lận thƣơng mại và chuyển giá, phấn đấu hoàn thành dự toán ngân 

sách nhà nƣớc năm 2021 trên địa bàn huyện (thu ngân sách theo dự toán đƣợc giao 

492,2 tỉ đồng, HĐND huyện giao là 518 tỉ đồng, UBND huyện phấn đấu thu vƣợt 

540 tỉ đồng (trong đó phấn đấu thu tiền sử dụng đất là 155 tỉ đồng). 

Quản lý chi NSNN theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán đƣợc giao 

(chi ngân sách theo dự toán 691,108 tỉ đồng), bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, đúng 

quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN; rà soát bảo đảm thực hiện các chế độ, 

chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con ngƣời bảo đảm chi đúng 

đối tƣợng, đúng thời gian quy định. 



Kịp thời tham mƣu UBND huyện phân bổ các nguồn vốn về đầu tƣ xây dựng các 

công trình đƣờng giao thông nông thôn, trƣờng học, y tế, trụ sở cơ quan,…nhằm 

góp phần xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, đáp ứng yêu 

cầu phát triển KT – XH của địa phƣơng. Đến nay, có 10/14 xã đƣợc công nhận đạt 

chuẩn xã nông thôn mới và 1 xã Phƣớc Hậu đã xây dựng thành công xã nông thôn 

mới nâng cao. 

Để bảo đảm thực hiện đúng lộ trình xây dựng hoàn thiện xã nông thôn mới tại các 

xã Phƣớc Vĩnh Tây, Tân Tập, Phƣớc Vĩnh Đông góp phần thực hiện thắng lợi chỉ 

tiêu Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XII, phối hợp với các phòng, ban 

chuyên môn của huyện có kế hoạch cụ thể của ngành, địa phƣơng, để thực hiện 

đúng tiến độ đề ra nhƣ Xã Phƣớc Vĩnh Tây lộ trình đăng ký xây dựng xã nông thôn 

mới đƣợc công nhận năm 2023. Xã Tân Tập lộ trình đăng ký xây dựng xã nông 

thôn mới đƣợc công nhận năm 2024 và xã Phƣớc Vĩnh Đông lộ trình đăng ký xây 

dựng xã nông thôn mới đƣợc công nhận năm 2025. 

Nếu đƣợc quý cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh  

nhiệm kỳ 2021 - 2026 tôi xin hứa sẽ nỗ lực, cố gắng để thực hiện tốt chức năng, 

nhiệm vụ của ngƣời đại biểu của nhân dân xứng đáng là ngƣời đại biểu đại diện 

cho ý chí và nguyện vọng của cử tri./. 


