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CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Đƣợc sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh uỷ, HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, 

sự giúp đỡ, tín nhiệm của tập thể cán bộ cơ quan Hội LHPN Việt Nam huyện, tôi 

đƣợc Uỷ ban bầu cử HĐND tỉnh giới thiệu, phân công ứng cử đại biểu HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 12, thuộc huyện Cần Giuộc. 

Tôi nhận thức sâu sắc rằng đại biểu HĐND là ngƣời đại diện cho ý chí, nguyện 

vọng của nhân dân địa phƣơng, chịu trách nhiệm trƣớc cử tri địa phƣơng và trƣớc 

HĐND về việc thực hiện niệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Vì vậy để thực 

hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của ngƣời đại biểu HĐND, đòi hỏi ngƣời đại biểu 

HĐND phải có đẩy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và có điều kiện để 

tham gia các hoạt động HĐND.  

Sinh ra, lớn lên và đã có thời gian công tác dài tại cơ quan Hội LHPN Việt Nam 

huyện, tôi luôn dõi theo từng bƣớc sự phát triển của quê hƣơng Cần Giuộc và thực 

sự phấn khởi tự hào về những thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của 

huyện và các xã chúng ta đã đạt đƣợc trong thời gian qua. Trong những năm tiếp 



theo với những mục tiêu đề ra trong Nghị quyết của các cấp ủy Đảng về phát triển 

KT - XH, an ninh, quốc phòng là nhiệm vụ quan trong đòi hỏi sự quyết tâm của 

Đảng bộ, nhân dân các xã để tiến tới xây dựng một nông thôn mới, đô thị văn minh 

phát triển bền vững. 

Bản thân tôi với cƣơng vị là Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam huyện, trong thời gian 

qua, tôi đã cùng với các đồng chí Thƣờng trực Hội triển khai các nhiệm vụ công 

tác Hội và phong trào phụ nữ đạt kết quả góp phần vào thực hiện nhiệm vụ phát 

triển KT – XH của huyện ngày càng phát triển. Trong mỗi gia đình và ngoài xã hội 

vai trò của phụ nữ ngày càng đƣợc khẳng định. Hoạt động của Hội phụ nữ các cấp 

đƣợc các cấp ủy, chính quyền  địa phƣơng ghi nhận. 

Với cƣơng vị công tác và trách nhiệm của bản thân, nếu đƣợc đại biểu cử tri tín 

nhiệm bầu tôi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ phấn đấu hết sức mình hoàn 

thành tốt trách nhiệm của ngƣời đại biểu HĐND tỉnh với cử tri và cơ quan Nhà 

nƣớc cấp trên bằng những việc làm cụ thể : 

-  Bản thân tiếp tục tu dƣỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức; tích cực nghiên cứu, 

học tập kinh nghiệm thực tiễn; không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, hiểu biết 

pháp luật để thực hiện tốt vai trò là đại biểu dân cử, là những đại biểu dám nghĩ, 

dám làm để thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri. 

 - Thƣờng xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, gần gũi, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng 

và tham dự đầy đủ các kỳ tiếp xúc cử tri ghi nhận và tổng hợp, phản ánh trung 

thực, đầy đủ những kiến nghị, đề xuất của cử tri địa phƣơng nơi ứng cử của cử tri 

gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.  

- Tham gia đề xuất, xây dựng các nghị quyết của HĐND, xây dựng các văn bản 

quy phạm pháp luật, các chính sách, Nghị quyết liên quan đến xây dựng nông thôn 

mới; các chính sách đối với phụ nữ và trẻ em mà nhất là phụ nữ, trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn, khuyết tật, ở vùng sâu, vùng xa; các chính sách liên quan đến chăm 

sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm; chính sách xây dựng nền giáo dục phù 

hợp, tạo điều kiện chăm lo cho học sinh nông thôn; chăm lo đến việc xây dựng gia 

đình hạnh phúc bền vững,… 



- Tham gia giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, giám sát việc thực 

hiện chính sách bảo đảm các chính sách đƣợc thực thi hiệu quả góp phần nâng cao 

chất lƣợng đời sống của nhân dân. 

 - Là cán bộ lãnh đạo Hội Phụ nữ huyện, tôi luôn quan tâm đến phong trào phụ nữ, 

tôi sẽ tích cực nghiên cứu, chủ động xây dựng kế hoạch, đổi mới phƣơng pháp làm 

việc hiệu quả,  tiếp tục cùng với tập thể lãnh đạo Hội LHPN huyện tham mƣu với 

Tỉnh Hội, Huyện uỷ chỉ đạo thực hiện công tác vận động phụ nữ, chăm lo đến 

quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ. Quan tâm đến việc thực hiện 

phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới, đến phòng chống các tệ nạn xã 

hội. Nhằm tạo điều kiện giúp cho phụ nữ, ngƣời cao tuổi và trẻ em có môi trƣờng 

và chất lƣợng sống thật tốt để trở thành những ngƣời vợ, ngƣời mẹ hạnh phúc; 

những ông bà mẫu mực và những chủ nhân tƣơng lai của đất nƣớc. 

- Coi trọng công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật cho phụ nữ; tích 

cực triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đặc biệt là phụ nữ 

nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt;  nữ chủ hộ kinh doanh, buôn bán nhỏ, lao 

động nữ nông thôn; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ Hội các cấp; xây 

dựng tổ chức Hội vững mạnh. 

Để trƣởng thành nhƣ ngày hôm nay, tôi cũng bắt đầu từ mảnh đất quê hƣơng mình, 

vì vậy  dù trúng cử hay không trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, trên cƣơng vị công 

tác và trách nhiệm của cá nhân đƣợc Huyện uỷ, Hội LHPN Việt Nam tỉnh Long An 

giao nhiệm vụ, tôi luôn xác định và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đƣợc 

phân công. Tôi kính mong nhận đƣợc sự tin tƣởng, ủng hộ của các vị đại biểu và 

cử tri, quan tâm, tạo điều kiện cho tôi đƣợc đóng góp sức lực, trí tuệ và những hiểu 

biết của mình, cống hiến nhiều hơn nữa, thực hiện trách nhiệm của ngƣời con quê 

hƣơng Cần Giuộc góp phần xây dựng tỉnh Long An, huyện Cần Giuộc ngày càng 

giàu và đẹp. 

Rất mong đƣợc cô, bác, anh, chị cử tri ủng hộ để bản thân tôi chính thức là đại biểu 

HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021 - 2026./. 


