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CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Tôi vô cùng vinh dự khi đƣợc UBMTTQ Việt Nam tỉnh, cử tri nơi đang công tác, 

nơi cƣ trú tín nhiệm giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Long An, 

nhiệm kỳ 2021 – 2026. Với cƣơng vị công tác và trách nhiệm của bản thân, nếu 

đƣợc cử tri tín nhiệm chọn tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ nỗ lực, phấn đấu 

hoàn thành tốt trách nhiệm của ngƣời đại biểu HĐND tỉnh với cử tri, với cơ quan 

cấp trên và tập trung làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

Tận tâm và trách nhiệm để làm tròn vai trò của ngƣời đại biểu dân cử, thƣờng 

xuyên giữ mối liên hệ gắn bó với nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản 

ánh, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri và nhân dân để đề xuất đến HĐND tỉnh và 

các cơ quan có thẩm quyền. Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các ý 

kiến, kiến nghị của nhân dân theo đúng quy định của pháp luật.  

Bản thân sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện về mọi mặt, lao động, học tập một 

cách nghiêm túc, tu dƣỡng phẩm chất đạo đức, đóng góp tích cực cho hoạt động 

của HĐND tỉnh. Thực hiện tốt chức năng giám sát để bộ máy chính quyền thật sự 

trong sạch, hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng là chính quyền "của dân, do dân và vì 

dân". Tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác. Bản thân 



tiên phong, gƣơng mẫu, vận động gia đình, ngƣời thân và nhân dân nghiêm chỉnh 

chấp hành Hiến pháp và pháp luật, làm tròn trách nhiệm công dân tại địa bàn dân 

cƣ.  

Với trách nhiệm của ngƣời đại biểu trẻ, tôi sẽ phát huy tinh thần xung kích, tình 

nguyện của tuổi trẻ: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, nghiên 

cứu giải pháp phát triển và nâng chất các phong trào hành động cách mạng trong 

tuổi trẻ nhằm đáp ứng tốt hơn với yêu cầu nhiệm vụ phát triển KT – XH trong tình 

hình mới. Quan tâm đến công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thế 

hệ trẻ; các chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh thiếu nhi; 

các vấn đề về nghề nghiệp và việc làm, lập nghiệp, khởi nghiệp trong thanh niên; 

hƣớng nghiệp, hƣớng nghề cho học sinh; các chính sách hỗ trợ cho nhóm thanh 

niên yếu thế có cơ hội phát triển, có điều kiện hội nhập cộng đồng toàn diện. 

Kính thƣa quý cử tri! Đây là lần đầu tiên tôi đƣợc giới thiệu ứng cử đại biểu 

HDND tỉnh, vừa là niềm vinh dự, đồng thời cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm to lớn 

đối với Đảng và nhân dân. Với lòng nhiệt huyết sẵn có, và đƣợc sự quan tâm tin 

tƣởng của Đảng, sự tín nhiệm của quý bà con cử tri, dù bất cứ ở cƣơng vị nào, 

thuộc lĩnh vực công tác nào và làm việc ở đâu, tôi cũng sẽ luôn cố gắng cống hiến 

hết khả năng của mình trong quá trình xây dựng và phát triển của quê hƣơng, xem 

đó là trách nhiệm một ngƣời cán bộ, nghĩa vụ của ngƣời công dân cần phải làm đối 

với địa phƣơng, đơn vị, nơi tôi đƣợc giới thiêu ứng cử nói riêng và của tỉnh nhà nói 

chung, không phụ lòng tin tƣởng, sự tín nhiệm của Đảng và của nhân dân./. 


