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CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Nếu đƣợc cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa X 

(nhiệm kỳ 2021 - 2026), tôi sẽ phấn đấu thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống, tăng thu nhập cho ngƣời lao động tại 

địa phƣơng, nâng cao chất lƣợng sống của nhân dân, vì: 

Tôi có thời gian gắn bó và làm việc tại Công ty Đồng Tâm nói riêng và tỉnh Long 

An nói chung đƣợc hơn 20 năm. Đặc biệt là 5 năm ở vai trò đại biểu HĐND tỉnh 

Long An đơn vị Cần Giuộc, với thời gian đó, tôi hiểu về đời sống và con ngƣời 

Long An nhƣ quê hƣơng thứ hai của mình. Việc góp phần bảo đảm đời sống của 

ngƣời dân, ổn định cuộc sống và cải thiện thu nhập là việc làm tôi thấy mình có 

trách nhiệm cần phải làm. Để thực hiện điều đó, tôi sẽ cùng làm việc với các doanh 

nghiệp đóng trên địa  Long An ƣu tiên tuyển dụng lao động tại địa phƣơng, triển 

khai tổ chức hoạt động sản xuất – kinh doanh hiệu quả, chăm lo đời sống ngƣời lao 

động tốt hơn. 

2. Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An, là một kiến trúc 

sƣ, là một nhà đầu tƣ tại địa bàn tỉnh, tôi sẽ tập trung nghiên cứu và để đóng góp ý 

kiến vào các quyết sách quan trọng của tỉnh liên quan vấn đề: quy hoạch và quản lý 



quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, tái định 

cƣ,… các vấn đề bức xúc phát sinh trong cuộc sống của nhân dân. 

3. Tôi sẽ thƣờng xuyên, định kỳ tiếp xúc với cử tri, hoạt động tiếp công dân giữ 

mối liên hệ mật thiết và luôn sẵn sàng lắng nghe tâm tƣ, nguyện vọng chính đáng 

của ngƣời dân, kịp thời ghi nhận và phản ánh các kiến nghị của nhân dân đến cơ 

quan nhà nƣớc có thẩm quyền giải quyết. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của công dân./. 


