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- Sinh năm 10/8/1983,  

- Chức vụ hiện nay là Phó Bí thƣ Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh.  

- Cƣ ngụ tại ấp Bảy Ngàn, xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. 

CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Với tƣ cách là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin trình bày dự kiến chƣơng 

trình hành động nhƣ sau: 

Trƣớc tiên, tôi rất vui mừng vì đƣợc BTV Tỉnh ủy giới thiệu là ngƣời đứng đầu 

UBND huyện tham gia ứng cử; đƣợc hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cƣ trú tín 

nhiệm cao; UBMTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thƣơng, lựa chọn giới thiệu ra ứng cử 

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 Tỉnh ủy, cử tri và nhân dân huyện nhà, tỉnh nhà 

trong quá trình phát triển KT – XH thời gian tới. 

Nếu đƣợc bà con cử tri huyện nhà tin tƣởng, tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND 

tỉnh, tôi sẽ cùng tập thể Tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị huyện Tân Thạnh) sẽ quan 

tâm, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm nhƣ sau: 

- Thứ nhất: Trƣớc tiên, đối với bản thân, luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, 

lối sống của ngƣời cán bộ, đảng viên đƣợc dân cử, luôn gần dân, sát dân, thƣờng 

xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của nhân dân để phản ánh với HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh xem xét, giải quyết những vấn đề tồn tại, vƣớng 



mắc thời gian qua, cũng nhƣ những vấn đề mới mà cử tri, nhân dân quan tâm đối 

với sự phát triển của huyện nhà, xã nhà trong thời gian tới. 

- Thứ hai: Với chức tránh, nhiệm vụ đƣợc giao hiện nay, là ngƣời đứng đầu UBND 

huyện; đồng thời, nếu đƣợc bà con cử tri huyện nhà, xã nhà tin tƣởng tín nhiệm, 

ủng hộ bản thân tôi sẽ tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên, để huyện Tân Thạnh tranh 

thủ tốt thời cơ, nguồn lực để xây dựng và phát triển huyện nhà; tập trung quan tâm 

các vấn đề về phát triển nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng vật nuôi; liên kết tiêu 

thụ nông sản của nông dân; vấn đề xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn; vấn đề 

giải quyết việc làm, giảm nghèo;   

công tác an sinh xã hội chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách; vấn đề môi trƣờng, 

nƣớc sạch ở nông thôn; vấn đề an ninh, trật tự, tai tệ nạn xã hội; vấn đề giao thông. 

- Thứ ba: Là ngƣời con của quê hƣơng Tân Thạnh, tôi luôn trăn trở, suy nghĩ, 

mong muốn đƣợc đóng góp những gì có thể để cùng với nhân dân huyện nhà, xã 

nhà xây dựng thành công nhiệm vụ xây dựng huyện đạt nông thôn mới đến năm 

2025, để bộ mặt nông thôn đƣợc đổi mới; đời sống vật chất, tinh thần của ngƣời 

dân trên địa bàn huyện đƣợc tốt hơn./. 


