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CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Tôi rất vinh dự đƣợc sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cƣ trú và UBMTTQ 

Việt Nam tỉnh đã hiệp thƣơng giới thiệu ra ứng cử làm đại biểu HĐND tỉnh Long 

An khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đƣợc Ủy ban bầu cử tỉnh phân công ứng cử 

tại đơn vị bầu cử số 13 huyện Cần Giuộc (gồm các xã: Long Phụng, Đông Thạnh, 

Tân Tập, Phƣớc Vĩnh Đông, Phƣớc Vĩnh Tây, Phƣớc Lại, Long Hậu và thị trấn 

Cần Giuộc). 

Bản thân đã là đại biểu HĐND tỉnh các khóa: khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011 tại 

huyện Tân Hƣng và Vĩnh Hƣng; khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại huyện Tân 

Hƣng và khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại thị xã Kiến Tƣờng. Đƣợc tiếp tục giới 

thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi nhận thức rõ 

HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nƣớc cao nhất ở địa phƣơng, nơi tập hợp các vị 

đại biểu do nhân dân bầu ra, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của 

nhân dân, đem tiếng nói, tâm tƣ, nguyện vọng của nhân dân để đề đạt với HĐND 

và các cấp, các ngành liên quan xem xét, giải quyết; đồng thời ý thức đƣợc trách 

nhiệm của ngƣời đại biểu là phải thƣờng xuyên phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo 

đức của “ngƣời đại biểu nhân dân”, gần gũi, lắng nghe tâm tƣ nguyện vọng của 

nhân dân, phản ánh kịp thời và đầy đủ với HĐND, cùng với HĐND kiến nghị với 



các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của 

cử tri. 

Trong những năm qua dƣới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của 

chính quyền, sự đóng góp thiết thực có hiệu quả của UBMTTQ Việt Nam, các ban 

ngành đoàn thể, đặc biệt sự hƣởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong 

tỉnh, tình hình KT – XH của tỉnh nói chung, của huyện, xã (thị trấn) nói riêng tiếp 

tục phát triển và đạt nhiều thành tựu quan trọng; các chƣơng trình đột phá, công 

trình trọng điểm đƣợc triển khai thực hiện đồng bộ phục vụ tốt nhu cầu phát triển 

KT – XH của địa phƣơng; chƣơng trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn 

mới đạt kết quả tốt; các chính sách an sinh xã hội đƣợc triển khai thực hiện đảm 

bảo, kịp thời; thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của ngƣời dân ngày càng 

đƣợc cải thiện và nâng cao; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội đƣợc bảo đảm; 

hệ thống chính trị không ngừng đƣợc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động,… 

Trong thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi và khó khăn thách thức chung trong 

quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ KT – XH mà tỉnh, huyện, xã (thị trấn) 

đã xác định, thì ngƣời dân phải đối mặt trực tiếp với những khó khăn: tình hình 

dịch bệnh trên ngƣời, cây trồng, vật nuôi còn diễn biến phức tạp, khó lƣờng; tình 

trạng biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài, ô nhiểm môi trƣờng, hạ 

tầng nông thôn nhiều nơi còn bất cập với yêu cầu của sự phát triển, ảnh hƣởng đến 

sản xuất và đời sống của ngƣời dân. 

Nếu đƣợc cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh là điều kiện thuận lợi để tôi 

hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ của mình, tôi sẽ tập trung thực hiện tốt 

những việc sau: 

1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân; không ngừng phấn 

đấu rèn luyện đạo đức, phong cách, lối sống, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gƣơng 

của ngƣời cán bộ, đảng viên theo các Quy định của Đảng. Phát huy những kinh 

nghiệm từ thực tiễn hoạt động của ngƣời đại biểu những khóa trƣớc đây; đồng thời 

tiếp tục nghiên cứu, học tập nâng cao nhận thức về mọi mặt, nhất là nắm bắt kịp 

thời chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc để làm 

tốt nhiệm vụ của ngƣời đại biểu HĐND tỉnh, góp phần cùng với HĐND tỉnh Long 

An khóa X thực hiện tốt các chức năng đại diện, giám sát và quyết định các vấn đề 

quan trọng tại địa phƣơng theo luật định.  



 

2. Thực hiện hoàn thành tốt trách nhiệm của ngƣời đại biểu HĐND nhƣ: 

- Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử, tham gia đầy đủ việc tiếp xúc 

cử tri trƣớc và sau các kỳ họp, tiếp công dân định kỳ để lắng nghe và phản ánh đầy 

đủ, kịp thời những ý kiến, tâm tƣ, nguyện vọng, bức xúc chính đáng của cử tri với 

HĐND các cấp trong tỉnh để đề xuất các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, 

đồng thời thông báo đến cử tri biết và chịu sự giám sát của của cử tri; bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của cử tri. 

- Tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh, huyện, nghiên cứu kỹ nội dung và tích 

cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết của HĐND. Đề nghị 

HĐND tỉnh phân bổ hợp lý nguồn lực hàng năm để đầu tƣ xây dựng mới hoặc 

nâng cấp các công trình hạ tầng cơ sở tại địa phƣơng: giao thông, trƣờng học, y tế, 

nƣớc sinh hoạt,… theo quy hoạch; kiến nghị thực hiện đầy đủ các chính sách có 

liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn, hỗ trợ khoa học công nghệ, 

giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu; nghiên cứu, đề 

xuất giải pháp hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm phù hợp; theo dõi đôn đốc 

đẩy nhanh tiến độ đầu tƣ các dự án công nghiệp trên địa bàn. Tham gia biểu quyết 

các vấn đề theo thẩm quyền của HĐND tỉnh phù hợp với lợi ích và nguyện vọng 

chính đáng, hợp pháp của nhân dân; thực hiện chất vấn các vấn đề có liên quan đến 

phát triển KT – XH và đời sống của nhân dân, góp phần cùng các đại biểu khác và 

các ban, ngành, đoàn thể xây dựng những giải pháp đƣa KT – XH tỉnh, của huyện, 

xã (thị trấn) ngày một phát triển, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của nhân dân. 

- Cùng với HĐND tỉnh và tổ đại biểu thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, 

kiến nghị, đôn đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh 

và việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri. 

3. Với cƣơng vị là Phó Chủ tịch Thƣờng trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, tôi sẽ cùng 

với tập thể Ban Thƣờng trực triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của MTTQ Việt Nam theo quy định của Hiến pháp và Luật MTTQ Việt 

Nam. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên trong MTTQ 

tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức 

mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc thực hiện các Nghị quyết của 

HĐND tỉnh; tăng cƣờng giám sát việc phát huy dân chủ ở cơ sở bảo đảm  phƣơng 



châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra trong quá trình triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ KT – XH ở địa phƣơng, nhất là các vấn đề có liên quan trực tiếp đến 

đời sống của ngƣời dân: việc thực hiện chính sách đối với ngƣời có công, hộ 

nghèo, công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, việc thực hiện bảo hiểm y tế 

toàn dân; công tác cải cách hành chính, tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán 

bộ, công chức; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác bồi 

thƣờng, giải tỏa, tái định cƣ,... 

Triển khai thực hiện có hiệu quả các Cuộc vận động do MTTQ Việt Nam chủ trì 

phát động trong các tầng lớp nhân dân, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Tháng cao điểm vì ngƣời 

nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội. Tập trung huy động các nguồn lực hỗ trợ 

việc xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; thăm hỏi, động viên kịp thời và 

chăm sóc sức khỏe cho ngƣời dân có hoàn cảnh khó khăn. Nghiên cứu, đề xuất cơ 

chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ 

chức thành viên nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

Tôi luôn nhận thức rằng: Công việc có thành công hay không tùy thuộc chủ yếu 

vào lòng dân và sức dân, do đó phải tin dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân 

dân để thực hiện mục tiêu không ngừng nâng cao chất lƣợng cuộc sống của nhân 

dân. Nếu đƣợc cử tri tín nhiệm, tôi sẽ phải phấn đấu thật nhiều để thực hiện hoàn 

thành tốt nhiệm vụ của ngƣời đại biểu mà cử tri đã tin tƣởng giao cho; nếu không 

trúng cử, thì đây cũng là một dịp tốt để bản thân đƣợc gặp gỡ, trao đổi chia sẻ ý 

kiến quan điểm, tình cảm của mình với cử tri và cũng sẽ phải tiếp tục phấn đấu để 

hoàn thành tốt nhiệm vụ là ngƣời cán bộ đảng viên./. 


