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CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Đến nhiệm kỳ này (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đƣợc sự tín nhiệm của cử tri nơi công 

tác và cƣ tri nơi cƣ trú giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và UBMTTQ 

Việt Nam tỉnh hiệp thƣơng chính thức giới thiệu tôi vào danh sách ứng cử viên đại 

biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ủy ban bầu cử của tỉnh phân  bổ tôi về 

ứng cử tại đơn vị bầu cử số 11 thuộc huyện Cần Đƣớc, gồm 9 xã: Long Định, Long 

Cang, Phƣớc Vân, Long Sơn, Tân Trạch, Long Trạch, Long Khê, Long Hòa, Mỹ 

Lệ. Tôi xác định đây là niềm vinh dự rất lớn của bản thân đồng thời cũng là trách 

nhiệm rất nặng nề trƣớc cử tri tỉnh Long An nói chung và cử tri huyện nhà Cần 

Đƣớc nói riêng.   

Nếu đƣợc cử tri tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Với ý thức trách nhiệm của ngƣời cán bộ, đảng viên, với tình cảm trƣớc quê hƣơng 

Cần Đƣớc và cử tri tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết sức mình để hoàn thành trách nhiệm 

ngƣời đại biểu nhân dân. Tôi dự kiến chƣơng trình hành động của bản thân tập 

trung vào một số nhiệm vụ chính nhƣ sau: 



1- Luôn tu dƣỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao lập trƣờng tƣ 

tƣởng, quan điểm của Đảng. Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với 

nhân dân, tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt để có đủ năng lực tham 

gia đóng góp ý kiến vào các các hoạt động HĐND, các chƣơng trình phát triển KT 

– XH của tỉnh, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi 

các mục tiêu KT – XH của tỉnh.  

2- Đƣợc bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thực hiện đầy đủ chức trách của ngƣời 

đại biểu nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; thƣờng xuyên liên hệ chặt chẽ 

với cử tri nơi ứng cử, tại cơ quan và nơi cƣ trú. Tham gia các hoạt động của 

HĐND; tích cực đóng góp xây dựng các dự thảo Nghị quyết các chƣơng trình phát 

triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm an ninh Quốc gia của tỉnh, góp phần tăng 

cƣờng pháp chế xã hội chủ nghĩa, hiệu lực quản lý của chính quyền. Thu thập, ghi 

nhận đầy đủ, chính xác kịp thời các thông tin, ý kiến, nguyện vọng do cử tri và 

nhân dân phản ánh qua các kỳ tiếp xúc, cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp hoặc qua 

thƣ từ,… để phản ánh, báo cáo trung thực, kịp thời những thông tin, kiến nghị đó 

lên các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của cử tri và nhân dân theo đúng quy định pháp luật. 

3- Sau các kỳ họp HĐND tỉnh, tôi sẽ báo cáo kịp thời, đầy đủ nội dung của kỳ họp 

để cử tri và nhân dân nắm, kiểm tra, theo dõi, giám sát; khi đƣợc các cơ quan Nhà 

nƣớc, tổ chức KT – XH thông báo kết quả trả lời ý kiến thắc mắc của cử tri, bản 

thân sẽ thông báo kịp thời, chính xác để cử tri biết, phối hợp giám sát để thực hiện 

tốt, có hiệu quả  các kiến nghị, thắc mắc của cử tri theo đúng quy định của pháp 

luật. 

4- Với nhiệm vụ hiện nay là Phó Trƣởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, là đại biểu 

chuyên trách, nếu đƣợc cô bác anh chị cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi sẽ có điều kiện giám sát sâu hơn ở một số lĩnh vực: 

tình hình chấp hành chính sách pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật; công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành 

án; công tác phòng, chống vận chuyển, buôn bán, sử dụng ma túy và các tệ nạn xã 

hội khác; công tác giải quyết đơn thƣ khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác cải 

cách hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí. 



Riêng đối với vùng thƣợng của huyện Cần Đƣớc, tôi đặc biệt quan tâm vấn đề 

nƣớc sạch, nƣớc hợp vệ sinh, tình trạng  rác thải và vấn đề ô nhiễm môi trƣờng, dự 

án chậm triển khai thực hiện, công tác bồi thƣờng, tái định cƣ, vấn đề giao thông 

nông thôn,… Đây là những bức xúc của nhân dân, tôi sẽ tập trung kiến nghị các 

ngành chức năng để có giải pháp từng bƣớc khắc phục. 

Để thực hiện đƣợc chƣơng trình hành động của mình, bên cạnh sự nỗ lực không 

ngừng của bản thân, tôi rất mong nhận đƣợc sự đồng tình ủng hộ của các quý vị đại 

biểu và toàn thể cô bác anh chị cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 11 của huyện nhà. 

Một lần nữa, từ tấm lòng và trái tim mình tôi bày tỏ lòng biết ơn đến đến cô bác 

anh chi cử tri, tôi rất mong nhận đƣợc sự tín nhiệm của cô bác anh chi cử tri./. 


