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CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Nếu đƣợc bà con cử tri huyện nhà tin tƣởng bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ 

luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà 

nƣớc. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trong tâm trong nhiệm kỳ HĐND 

(2021 - 2026), gắn với chức trách, nhiệm vụ của mình nhƣ sau: 

1. Nhiệm vụ đầu tiên là phải không ngừng học tập, rèn luyện về phẩm chất, đạo 

đức, lối sống, năng lực công tác, luôn gần gũi, giữ mối quan hệ chặt chẽ với nhân 

dân, thƣờng xuyên nắm bắt những tâm tƣ, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, 

mạnh dạn đề đạt, phản ánh đến HĐND, đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền 

giải quyết, đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo 

đúng thẩm quyền. 

2. Với trách nhiệm là ngƣời đứng đầu chịu trách nhiệm vì sự phát triển của huyện 

Tân Thạnh trong thời gian tới. Vì vậy, tôi sẽ cùng với tập thể cán bộ, đảng viên và 

lãnh đạo nhân dân huyện nhà không ngừng tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu, có kế 

hoạch đột phá trong phát triển KT - XH, quyết tâm xây dựng thành công huyện 

nông thôn mới đến năm 2025, đƣa huyện nhà từng bƣớc phát triển về công nghiêp, 

thƣơng mại, dịch vụ, quan tâm đƣa nền nông nghiệp huyện phát triển thích ứng 



biến đổi khí hậu và ứng dụng công nghệ cao, từng bƣớc nâng cao thu nhập cho 

nhân dân, đƣa đời sống nhân dân ngày càng khắm khá hơn. 

3. Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh, huyện, các hoạt động giám sát của 

HĐND, nghiên cứu, đóng góp và ban hành các Nghị quyết của HĐND, nhiệm vụ 

phát triển KT – XH của tỉnh, của huyện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử 

tri và nhân dân thông qua việc đề xuất ý kiến với cấp ủy Đảng và chính quyền các 

cấp, quan tâm chỉ đạo và thực hiện các chƣơng trình an sinh xã hội, chăm lo đời 

sống vật chất, tinh thần nhân dân ngày càng tốt hơn.  

Với trách nhiệm là ngƣời lãnh đạo địa phƣơng, tôi luôn trăn trở và có trách nhiệm 

phải thực hiện thắng lợi các nội dung trình bày trƣớc cử tri hôm nay, rất mong 

nhận đƣợc sự quan tâm, ủng hộ của bà con cử tri./. 


