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CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Trong điều kiện khó khăn do đại dịch Covid-19, tình hình phát triển KT- XH 5 

năm của tỉnh Long An vẫn có nhiều thành tựu đánh khích lệ: nổi bật là tốc độ tăng 

trƣởng đạt 9,11%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định huớng; GDP bình 

quân đạt 77 triệu đồng/ngƣời/năm; các lĩnh vực xã hội, khoa học - công nghệ có 

nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội đƣợc tăng cƣờng, ổn định; cải 

cách hành chính đạt nhiều kết quả tốt góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ 

máy Nhà nƣớc. 

Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển, nguyện vọng của nhân dân vẫn còn nhiều vấn 

đề quan trọng mà cử tri quan tâm chƣa đƣợc đáp ứng đầy đủ nhƣ: chuyển dịch cơ 

cấu cây trồng, vật nuôi còn nhiều bất cập, nông nghiệp công nghệ cao trên cây lúa 

chƣa phát huy hiệu quả; hạ tầng giao thông chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu; xây dựng 

xã văn hóa, nông thôn mới ở các huyện vùng Đồng Tháp Mƣời, huyện biên giới 

còn nhiều khó khăn; tai, tệ nạn xã hội có lúc có nơi còn diễn biến phức tạp,... 

Với những thành tựu đạt đƣợc và những tồn tại hạn chế nêu trên. Nếu đƣợc cử tri 

tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh lần này, tôi sẽ cố gắng đem hết khả 

năng, trí tuệ của mình để đóng góp cho HĐND tỉnh; luôn lăng nghe ý kiến, nguyện 

vọng chính đáng của cử tri để phản ánh kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét 

giải quyết; cố gắng làm tốt vai trò là ngƣời đại diện cho ý chí, nguyện vọng của 

nhân dân địa phƣơng, chịu trách nhiệm trƣớc cử tri và HĐND về thực hiện nhiệm 



vụ của ngƣời đại biểu nhân dân; tập trung thảo luận cùng tập thể HĐND quyết định 

các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND. 

Với chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao, với tâm tƣ ngƣời cán bộ trƣờng thành từ cơ 

sở, bản thân tôi xin đề xuất một số giải pháp trọng tâm nhằm góp phần khắc phục 

những tồn tại ảnh hƣởng đến đời sống của nhân dân tỉnh nhà trong thời gian tới 

nhƣ sau: 

Một là, tập trung nguồn lực hợp lý để thực hiện “Chƣơng trình đột phá về phát 

triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, 

trong đó chú trọng đến nguồn lực đầu tƣ kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ sản xuất 

nông nghiệp hàng hoá. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học - công 

nghệ vào sản xuất nông nghiệp để thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Hai là, kêu gọi đầu tƣ, phát triển du lịch sinh thái vùng Đồng Tháp Mƣời trên cơ sở 

khai thác tốt các lợi thế đặc trƣng của vùng. 

Ba là, có chính sách phù hợp trong xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới. Nâng cao 

đời sống vật chất, tinh thần cho nhân nhất là các huyện vùng sâu, vùng xa, vùng 

biên giới. 

Bốn là, tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân 

dân. Đồng thời, thực hiện một số vấn đề khác mà cử tri quan tâm gửi gấm,... 

Nếu đƣợc quý cô bác, anh chị cử tri đồng tình ủng hộ tôi đƣợc đắc cử đại biểu 

HĐND tỉnh lần này sẽ tạo thêm nhiều điều kiện giúp tôi thực hiện những tâm huyết 

của mình một cách thuận lợi hơn./. 


