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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Tôi đã có 16 năm liên tục công tác tại huyện Tân Thạnh, tôi rất vui mừng tự hào về 

truyền thống vẻ vang của huyện nhà - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 

dân trong kháng chiến chống Mỹ; qua 40 năm hình thành và phát triển (1980 - 

2020), nhân dân và cán bộ huyện Tân Thạnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng 

thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Tân Thạnh còn là địa phương giàu tiềm 

năng, nội lực phát triển nhanh về KT - XH, quốc phòng-an ninh được giữ vững. 

Đến nay, toàn huyện có 8/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới và thị trấn văn minh đô 

thị; huyện đang lập hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định công nhận 2 xã nông thôn mới 

(Tân Thành, Nhơn Hòa Lập) trong năm 2021, nâng lũy kế 10/12 xã đạt chuẩn nông 

thôn mới và đang tiếp tục nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới đến 

năm 2025, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Đồng 

thời, tôi cũng thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn, thử thách mà chính quyền, 

nhân dân trong huyện đã và đang trải qua. 

Nếu được cô bác, anh chị em cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, bản 

thân tôi sẽ phấn đấu đem hết khả năng để làm tốt nhiệm vụ được giao. 

Một là: Luôn có ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, giữ vững tư cách người cán 

bộ, đảng viên và tiêu chuẩn người đại biểu HĐND; bản thân và gia đình gương 

mẫu trước nhân dân, gần gũi, gắn bó với nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao. 



Hai là: Tôi sẽ tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐND theo luật định, thường 

xuyên liên hệ mật thiết với cử tri để nắm bắt tâm tư nguyện vọng cử tri, hiểu những 

gì cử tri đang bức xúc trên cơ sở đó, chuyển tải đề đạt trung thực lên HĐND và 

lãnh đạo các ngành, các cấp; tham gia cùng với tổ đại biểu và ban HĐND, Thường 

trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát theo luật định và theo dõi, đôn đốc, kiến nghị các 

ngành, các cấp có liên quan trong tổ chức thực hiện nhằm đưa Nghị quyết HĐND 

đi vào thực tiễn đời sống xã hội, thực sự là cầu nối giữa nhân dân và chính quyền 

để tiếp tục đưa huyện nhà ngày càng phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần cho nhân dân. 

Ba là: Với vai trò là thành viên UBND huyện, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện Tân Thạnh, trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình đối với 

những vấn đề thuộc thẩm quyền, tôi sẽ tập trung nghiên cứu để tham mưu tốt cho 

Huyện ủy -  UBND huyện xem xét giải quyết tốt về lĩnh vực phát triển văn hóa, gia 

đình, du lịch, thể dục, thể thao, phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa, nâng 

cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây  dựng đời sống văn hóa” gắn 

với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 

tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền các đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của huyện đến với 

nhân dân; tham mưu UBND huyện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đầu 

tư nâng cấp trang thiết bị và cơ sở hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tin nhằm 

phục vụ hoàn thành việc xây dựng chính quyền điện tử và phát triển đô thị thông 

minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết HĐND huyện về phát triển KT – XH giai 

đoạn 2021 - 2026. 

Bản thân tích cực nghiên cứu, đóng góp nâng cao chất lượng công tác xây dựng 

Nghị quyết HĐND và giám sát, chất vấn của HĐND. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất 

HĐND - UBND tỉnh, các sở ngành tỉnh quan tâm đầu tư nhiều hơn cho các huyện 

vùng Đồng Tháp Mười - trong đó có huyện Tân Thạnh còn đang rất thiếu vốn đầu 

tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp và nông thôn, nhất là về xây dựng cầu lộ, trạm cấp 

nước, hạ thế điện, đê bao và trạm bơm điện, chợ nông thôn, xây dựng và sửa chữa 

trụ sở làm việc của UBND các xã, thị trấn; cơ sở vật chất, thiết bị cho các trường 

học, xây dựng trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia; đóng góp xây dựng các chính sách, 

chế độ ưu đãi cho người có công nhằm nâng cao mức sống cho người có công; 



thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án đào tạo nghề, tạo việc 

làm, hỗ trợ vốn vay,.. 

Bốn là: Tích cực tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; kịp thời phát 

hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức 

xúc được dư luận xã hội quan tâm. Bản thân tôi tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tích cực 

học hỏi để hoàn thiện mình và phải nghiêm túc thực hiện tốt phong cách công tác 

của người cán bộ, người đại biểu nhân dân là trọng dân, gần dân, học dân và thực 

sự có trách nhiệm với dân. 

Nếu được cô bác cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND huyện, đây sẽ là nguồn 

cổ vũ, động viên lớn lao, đồng thời là động lực, là điều kiện để tôi phấn đấu ở mức 

cao hơn, phát huy khả năng và trí tuệ của mình, góp phần cùng chính quyền và 

nhân dân nỗ lực xây dựng thành công huyện Tân Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới 

đến năm 2025, có nhiều khởi sắc hơn nữa trên con đường đổi mới và phát triển, 

quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, góp phần nâng cao đời sống và vật chất 

của nhân dân, không phụ lòng tin tưởng, yêu mến của cử tri huyện nhà./. 


