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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Trong những năm qua với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị vào sự phát triển 

nông nghiệp, nông thôn của tỉnh nhà với mục tiêu nâng cao đời sống, vật chất tinh 

thần cho người nông dân đặc biệt là Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao giai đoạn 2016 - 2020 đã góp phần quan trọng trong việc định 

hướng người dân dần chuyển đổi phương thức canh tác từ truyền thống sử dụng 

nhiều phân thuốc hóa học sang canh tác theo hướng GAP, an toàn, hữu cơ. Tân 

Thạnh cũng là một trong những huyện Đồng Tháp Mười triển khai Chương trình 

trên cây lúa. Là một huyện Đồng Tháp Mười của tỉnh được hưởng lợi nguồn nước 

ngọt từ sông Tiền qua trục chính kênh Dương Văn Dương phục vụ cho phát triển 

sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân. Về phát triển về nông nghiệp, nông 

thôn Tân Thạnh đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như: 

1. Là một huyện thuần nông có diện tích sản xuất lúa là chủ yếu, tuy nhiên đời 

sống người trồng lúa gặp rất nhiều khó khăn, giá thành sản xuất thì khá cao so với 

các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trong khi đó giá lúa bán ra thấp 

và thiếu ổn dịnh; năng suất, chất lượng lúa chưa cao. Trong thực hiện chính sách 

an ninh lương thực, bảo vệ và phát triển đất trồng lúa tồn tại những mâu thuẩn cần 



giải quyết đó là làm sao vừa đảm bảo an ninh lương thực vừa phải nâng cao đời 

sống cho người trồng lúa.     

2. Hiện nay sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiện nay diễn ra khá mạnh 

mẽ từ đất lúa sang trồng cây ăn trái, nuôi thủy sản,... chỉ tính riêng địa bàn huyện 

Tân Thạnh có gần 2.000ha chuyển sang trồng cây ăn trái và nuôi thủy sản. Đến 

thời điểm hiện nay thì có vẻ như là việc chuyển dịch này có hiệu quả cao hơn trồng 

lúa nhưng về lâu dài tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro: 

+ Hệ thống hạ tầng quy hoạch cho phát triển lúa nên khi chuyển sang các cây trồng 

khác thì một số hạng mục không phù hợp dẫn đến rủi ro trong sản xuất có thể xảy 

ra là rất lớn đồng thời lãng phí nguồn lực đã đầu tư.  

+ Chất lượng giống, quy trình canh tác đặc biệt là phòng trị bệnh chưa đảm bảo. 

+ Thông tin thị trường đang thiếu trầm trọng do vậy đầu ra sản phẩm chưa biết thị 

trường nào là chính, phụ thuốc rất nhiều vào thương lái. Do tiêu thụ qua nhiều hệ 

thống trung gian nên lợi nhuận người dân thật sự nhận được không cao. Từ đó dẫn 

đến thực trạng còn nhiều hộ dân chúng ta chạy theo phong trào: đốn chặt rồi lại 

trồng, đào ao rồi lại lắp ao. 

3. An toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp là một trong những vấn đề rất 

quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống người dân. Qua kiểm 

tra giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh còn nhiều tồn tại tồn dư hóa chất 

trong nông sản còn nhiều, sự dụng phụ gia trong chế biến, bảo quản thực phẩm 

vượt ngưỡng quy định, sử dụng kháng sinh cấm trong nuôi trồng thủy sản còn diễn 

ra khá phổ biến. 

Trước những khó khăn, thách thức như vậy, bản thân tôi là lãnh đạo  của ngành 

nông nghiệp, tôi có những lo lắng về trách nhiệm, nhiệm vụ, năng lực của bản 

thân, tôi phải làm gì để có thể nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người 

nông dân của khu vực Đồng Tháp Mười nói chung và của huyện Tân Thạnh nói 

riêng.  

Bản thân từng là đại biểu Quốc hội khóa XIII, tham gia trong việc đấu tranh trong 

việc đưa ra các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân, xây dựng 

chính sách phát triển ngành cho nên tôi nhận thức rõ HĐND là cơ quan quyền lực 

Nhà nước cao nhất ở địa phương, 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 tư, 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 được trách nhiệm của người đại biểu là 

phải thường xuyên phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức của “người đại biểu 

nhân dân”, gần gũi, lắng nghe tâm tư 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. 

Nếu quý cử tri tín nhiệm ủng hộ và tạo điều kiện cho tôi, tôi sẽ thực hiện Chương 

trình hành động của mình với các nội dung cơ bản như sau: 

1. Bản thân không ngừng phấn đấu rèn luyện đạo đức, phong cách, lối sống, thực 

hiện tốt trách nhiệm nêu gương của người công chức lãnh đạo. Phát huy những 

kinh nghiệm từ thực tiễn trong công tác quản lý chỉ đạo sản xuất của mình; đồng 

thời tiếp tục nghiên cứu, học tập nâng cao nhận thức về chuyên môn, nắm bắt kịp 

thời, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

về phát triển nông nghiệp, nông dân nông thôn để cụ thể hóa thành những nội dung 

cần thực hiện trên địa bàn tỉnh.  

2. Thực hiện hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu HĐND như: 

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

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

đủ, kịp thời những ý kiến, tâm tư, 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 nghiên cứu kỹ nội dung và tích cực thảo luận, 

đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết của HĐND. 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 đưa KT – XH tỉnh, của huyện, xã. 



- 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 vai trò là Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tôi sẽ thực 

hiện tốt nhiệm vụ được Giám đốc sở phân công trong đó sẽ tham gia cùng với hệ 

thống của ngành, địa phương đánh giá lại chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi 

của các huyện Đồng Tháp Mười, đề xuất giải pháp phát triển bền vững cho các bên 

liên quan với tâm niệm là làm sao để trong quá trình phát triển, chuyển dịch cơ cấu 

cây trồng không để người nông dân nào bị bỏ lại phía sau. Xây dựng bản đồ nông 

hóa thổ nhưỡng để có khuyến cáo loại cây trồng, vật nuôi phù hợp. Tham gia xây 

dựng cơ sở dữ liệu ngành phục vụ cho công tác quản lý và ra quyết định. Triển 

khai có hiệu quả Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai 

đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, xây dựng 

điểm bán an toàn, giám sát, cảnh báo an toàn thực phẩm, truy suất nguồn gốc, vận 

hành có hiệu quả sàn giao dịch nông sản an toàn của tỉnh để quảng bá những nông 

sản được sản xuất an toàn đến người dân, giúp người dân ngày càng có đầy đủ 

thông tin về thực phẩm tiêu dùng. 

Với những ý nghĩa và niềm tin sâu sắc đó tôi hy vọng sẽ nhận được sự đồng thuận 

ủng hộ nhiệt tình của quí cử tri để cùng chung tay xây dựng nền nông nghiệp tỉnh 

nhà ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày được nâng lên./. 


