
CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN  

KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026 

HỒ THỊ THÙY LINH 

- Họ và tên: HỒ THỊ THÙY LINH 

- Sinh năm 1980  

- Hiện đang công tác tại Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tân Thạnh. 

CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Bản thân tôi gắn bó với quê hƣơng Tân Thạnh ngay từ những ngày đầu cắp sách 

đến trƣờng. Hơn 35 năm sinh sống, học tập và làm việc tại huyện, Tôi rất vui mừng 

và tự hào về những thay đổi của huyện nhà trong thời gian qua. 

Tôi đƣợc các cấp giới thiệu là ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 

- 2026. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia 

đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trƣớc ngành Giáo dục, cử tri và nhân dân toàn 

huyện. Tôi xin cam kết dù bất cứ ở vị trí nào tôi cũng nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, tận tụy với công việc, tận tụy với nhân dân. Nếu đƣợc cô bác, anh chị cử tri 

tin tƣởng, tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh bản thân tôi trong phạm vi 

chức năng nhiệm vụ đƣợc giao, tôi sẽ tham mƣu đề xuất với các cấp lãnh đạo 

những vấn đề cơ bản sau: 

Thứ nhất: Nâng cao chất lƣợng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý từ cấp 

học Mầm non đến THCS nhằm đáp ứng điều kiện thực hiện Chƣơng trình giáo dục 

phổ thông mới; 

Thứ hai: Triển khai thực hiện Chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 

năm học 2020 – 2021 bảo đảm chất lƣợng, hiệu quả; tích cực chuẩn bị điều kiện 

bảo đảm triển khai thực hiện ở lớp 2 và lớp 6 trong năm học 2021 - 2022 và những 

năm tiếp theo đối với lớp 3,4,5 và lớp 7,8,9 đạt kết quả cao. 



Thứ ba: Phát triển và nâng cao chất lƣợng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. 

Tăng cƣờng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trƣờng học 

và công tác giáo dục thể chất cho học sinh, hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh 

lƣu ban, bỏ học; 

Thứ tƣ: Quan tâm đầu tƣ cơ sở vật chất trƣờng học theo hƣớng đạt chuẩn quốc gia. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục. Làm 

tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phối hợp tốt ba môi trƣờng: gia đình, nhà trƣờng 

và xã hội để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc giáo dục trẻ em. 

 Với kinh nghiệm hơn 20 năm công tác trong ngành Giáo dục, song song với các 

vấn đề trên điều mà tôi quan tâm nhất hiện nay là nâng cao chất lƣợng giáo dục các 

cấp học, tạo điều kiện và cơ hội cho các em học sinh đƣợc học tập trong môi 

trƣờng tốt nhất. Do đó, nếu đƣợc quý cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 2021- 2026, tôi sẽ cố gắng đem hết khả năng, trí tuệ của mình cùng với 

các vị đại biểu HĐND sẽ có những kiến nghị, đề xuất cụ thể với HĐND, UBND, 

các cơ quan có thẩm quyền quan tâm sớm ban hành các chủ trƣơng, chính sách, 

thực hiện và giải quyết tốt hơn các vấn bức xúc mà cử tri quan tâm. Đồng thời, để 

thực hiện tốt nhiệm vụ của ngƣời đại biểu dân cử, bản thân tôi thấy cần: 

1. Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và 

nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên 

môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngƣời đại 

biểu dân cử. 

2.  Phải thƣờng xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cƣ trú và 

đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy 

định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tƣ, nguyện vọng, ý 

kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có 

thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nƣớc đến với cử tri và nhân dân. 

3. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào 

các quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa 

đúng quy định của Nhà nƣớc, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phƣơng; 

góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH, quốc phòng - an ninh 

của tỉnh. 



4. Tôi sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và thấu hiểu những ý 

kiến đóng góp, tâm tƣ, nguyện vọng của cử tri; mạnh dạn đề đạt ý kiến tại các diễn 

đàn. Đồng thời, phản ánh kịp thời và giám sát việc giải quyết những vấn đề bức 

xúc, những nguyện vọng chính đáng của cử tri. 

5. Dù ở bất kỳ cƣơng vị nào, tôi vẫn luôn tâm niệm phấn đấu là một công dân tốt, 

một đảng viên gƣơng mẫu, gắn bó mật thiết với nhân dân; vẫn luôn nghiêm túc 

thực hiện chƣơng trình hành động đã đề ra và tập trung nghiên cứu đƣa ra những 

biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải quyết từng vấn đề mà cử tri quan tâm 

theo thẩm quyền. 

Nếu đƣợc quý cô bác anh chị cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh thì tôi 

sẽ có điều kiện tốt hơn để thực hiện nghĩa vụ của mình. Sự ủng hộ của quý cô bác 

anh chị cử tri là nguồn động lực quan trọng, tiếp thêm cho tôi sức mạnh để tôi tiếp 

tục nổ lực phấn đấu nhiều hơn nữa góp phần xây dựng quê hƣơng Tân Thạnh ngày 

càng giàu đẹp, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 

văn minh./. 


