
CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN  

KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026 

NGUYỄN PHƢỚC HÙNG 

- Họ và tên: NGUYỄN PHƯỚC HÙNG 

- Sinh ngày: 23 tháng 6 năm 1977. 

- Quê quán: ấp Phú Ân, xã Phƣớc Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 

- Thƣờng trú: ấp Phú Ân, xã Phƣớc Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 

- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thƣ Thƣờng trực Huyện ủy Cần Giuộc. 

CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Đƣợc sự quan tâm của Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, 

sự tín nhiệm của cơ quan và nơi cƣ trú giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh 

Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đƣợc Ủy ban bầu cử tỉnh phân bổ về ứng 

cử tại đơn vị bầu cử số 12 thuộc 7 xã vùng thƣợng (Phƣớc Lý, Long Thƣợng, 

Phƣớc Lâm, Mỹ Lộc, Phƣớc Hậu, Thuận Thành, Long An), đây là vinh dự rất lớn.  

Là ngƣời con của quê hƣơng, là cán bộ sinh ra và lớn lên, làm việc tại huyện nhà 

gần 25 năm, đã trải qua nhiều cƣơng vị công tác và đƣợc Đảng phân công đảm 

nhiệm vai trò Phó Bí thƣ Thƣờng trực Huyện ủy Cần Giuộc vào tháng 6/2020 đến 

nay. Từ đó có điều kiện gần gũi, gắn bó, hiểu biết, nắm bắt tâm tƣ, nguyện vọng 

của ngƣời dân vùng thƣợng để cùng chia sẻ những khó khăn, vất vả của ngƣời dân 

lao động và cán bộ đảng viên ở cơ sở; đồng thời, tôi rất hạnh phúc và tự hào khi bộ 

mặt nông thôn huyện nhà ngày một khởi sắc và thay đổi. 

Tôi nhận thức rằng, HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nƣớc ở địa phƣơng đại diện 

cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phƣơng 

bầu ra thực hiện chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa 

phƣơng. Việc chọn lựa các đại biểu thật sự xứng đáng để bầu vào HĐND các cấp 



là vấn đề hết sức quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trƣơng của Đảng, Nhà 

nƣớc ta là xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì 

dân.  

Nếu đƣợc cử tri tín nhiệm bầu trúng cử là đại biểu HĐND tỉnh Long An, tôi thật sự 

thấy mình phải nhận một trách nhiệm mới cao hơn, phải làm sao cho đời sống vật 

chất và tinh thần ngƣời dân ngày một nâng lên, quê hƣơng ngày đổi mới phát triển, 

nông thôn ngày càng văn minh, giàu đẹp. Do đó, bản thân càng phải nỗ lực cố gắng 

nhiều hơn nữa để hoàn thành chức trách của ngƣời đại biểu dân cử và đáp ứng 

niềm tin của cử tri đã tin tƣởng, bầu chọn. Hôm nay, trƣớc các đồng chí, các cô, 

chú, bác, anh chị em cử tri, tôi sẽ phấn đấu hết sức mình để làm tốt các nhiệm vụ 

nhƣ sau:  

1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân; thƣờng xuyên giữ mối liên hệ 

mật thiết với cử tri, dành thời gian thỏa đáng để đi xuống ấp, xã tiếp xúc cử tri, 

lắng nghe tâm tƣ, nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề 

cử tri quan tâm và có ảnh hƣởng trực tiếp đến đời sống nhân dân; tham dự đầy đủ 

các kỳ họp HĐND tỉnh và kỳ họp HĐND huyện. Tích cực nghiên cứu sâu kỹ chủ 

trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc để trong kỳ họp HĐND 

tham gia thảo luận, bàn bạc, chất vấn và quyết định các vấn đề về những nội dung 

phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh. 

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

kỳ họp, phổ biến và giải thích các Nghị quyết của HĐND tỉnh để cử tri nắm, kiểm 

tra, theo dõi, giám sát và cùng triển khai thực hiện đạt hiệu quả tốt.  

2. Thực hiện tốt nhiệm vụ của ngƣời đại biểu HĐND tỉnh, luôn gần gũi gắn bó với 

cử tri, thực sự là cầu nối giữa cử tri với HĐND tỉnh. Bảo đảm thời gian tiếp công 

dân theo quy định của pháp luật. Khi nhận đƣợc kiến nghị, đề xuất của cử tri, cá 

nhân tôi có trách nhiệm nghiên cứu, trực tiếp đề nghị các cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, kiến nghị về trên nếu thuộc thẩm 

quyền của Trung ƣơng; đồng thời có biện pháp thông báo cho cử tri đƣợc biết. 

3. Thực hiện tốt chức năng giám sát, giám sát chuyên đề đƣợc nhiều cử tri quan 

tâm thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, giám sát việc thi hành pháp luật ở địa 

phƣơng, tạo việc làm ổn định cuộc sống ngƣời dân vùng thu hồi đất; công tác an 

toàn thực phẩm; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần xây dựng 



chính quyền trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để không phụ 

lòng tin của cử tri.  

4. Trên cƣơng vị công tác của mình là Phó Bí thƣ Thƣờng trực Huyện ủy, bản thân 

nêu cao tinh thần trách nhiệm, gƣơng mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của 

ngƣời đảng viên, ngƣời đại biểu của dân, có quan hệ gắn bó với ngƣời dân nơi cƣ 

trú, nơi công tác. Thƣờng xuyên nhắc nhở gia đình, vợ con, cộng sự chấp hành tốt 

chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc. Phát huy năng lực, sở 

trƣờng, kinh nghiệm trong công tác để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hiện 

tại.  

Cùng với BTV Huyện ủy xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lƣợng, có cơ cấu hợp 

lý và có chất lƣợng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nhất là cấp 

huyện, xã. Cán bộ, đảng viên, ngƣời đứng đầu các cấp ủy, chính quyền phải đề cao 

tính nêu gƣơng, gắn bó mật thiết với nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ứng 

xử có văn hóa với ngƣời dân và doanh nghiệp, chống sách nhiễu, quan liêu; siết 

chặt kỷ luật, kỷ cƣơng công vụ, thay thế cán bộ yếu kém để củng cố tăng cƣờng 

niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ huyện, tỉnh, đồng thời quyết tâm thực hiện 

thắng lợi mục tiêu đƣa tỉnh Long An giữ vị trí dẫn đầu Vùng đồng bằng sông Cửu 

Long và đến năm 2030 trở thành tỉnh khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam. 

- Đồng thời cùng với tập thể Huyện ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện 

tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ 

phục vụ phát triển công nghiệp, trong đó có trục động lực 827E trên địa bàn huyện 

chúng ta, Đƣờng tỉnh 826E (đoạn từ giao Đƣờng tỉnh 826C đến cầu Cần Giuộc); 

đào tạo nguồn nhân lực để phát triển công nghiệp và nông nghiệp của tỉnh; 2 

chƣơng trình đột phá và 2 công trình trọng điểm của huyện (Chƣơng trình về phát 

triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trồng rau và nuôi tôm nƣớc lợ gắn 

với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chƣơng trình giải phóng mặt bằng, tái định cƣ và 

ổn định đời sống ngƣời dân vùng thu hồi đất; công trình cầu bắc qua sông Cần 

Giuộc, xây dựng đƣờng giao thông kết nối tuyến tránh Quốc lộ 50 với đƣờng 

Nguyễn Thái Bình gắn với hình thành Khu dân cƣ thị trấn Cần Giuộc); quan tâm 

đặc biệt đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn gắn với tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp và xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cả nhiệm kỳ; 

phấn đấu đến năm 2025 huyện Cần Giuộc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 



thôn mới, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Phƣớc Lý, Phƣớc Lâm, Thuận 

Thành, Long An và xã Phƣớc Hậu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu).  

5. Đồng thời lãnh, chỉ đạo tập trung trọng điểm vào một số lĩnh vực: 

- Trong thu hút đầu tƣ, tiếp nhận các ngành nghề có công nghệ cao, ít ô nhiễm môi 

trƣờng; nâng cao chất lƣợng Hợp tác xã, tổ kinh tế hợp tác, nhất là trồng rau ứng 

dụng công nghệ cao (đến năm 2025 theo Nghị quyết của tỉnh, toàn tỉnh có 2.000ha 

trồng rau ứng dụng công nghệ cao, huyện Cần Giuộc phấn đấu đạt 1.300ha, trong 

đó 7 xã vùng thƣợng là 1.277ha trồng rau ứng dụng công nghệ cao), phối hợp các 

sở, ngành tỉnh đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thƣơng mại, tìm đầu ra cho nông 

sản, xây dựng thƣơng hiệu rau Cần Giuộc. Quan tâm biến đổi khí hậu, hạn mặn; 

các chính sách về giải phóng mặt bằng, tái định cƣ; quản lý đất đai, xây dựng, xây 

dựng cơ bản; hệ thống thủy lợi, nguồn nƣớc thải từ các khu, cụm công nghiệp; xử 

lý ô nhiễm môi trƣờng; mở rộng mạng lƣới cấp điện, nƣớc, chất lƣợng nguồn nƣớc 

phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt, an toàn thực phẩm nhằm bảo đảm sức khỏe cho 

ngƣời dân. 

- Quan tâm công tác cải cách giáo dục (theo sách giáo khoa), khắc phục tình trạng 

thiếu giáo viên, áp lực trƣờng lớp đối với địa bàn giáp ranh TP.HCM. Nâng cao 

chất lƣợng khám chữa bệnh (có giải pháp chấn chỉnh nhân viên ngành Y tế bỏ 

việc). Lãnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và có hiệu quả các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trong 

giai đoạn hiện nay. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ cho các đối tƣợng chính 

sách, ngƣời có công với cách mạng, đối tƣợng bảo trợ xã hội (hộ nghèo, cận nghèo, 

hộ khó khăn, trẻ em mồ côi, ngƣời khuyết tật,…) vƣơn lên trong cuộc sống để thực 

hiện có hiệu quả phong trào “Cả nƣớc chung tay vì ngƣời nghèo, không để ai bị bỏ 

lại phía sau”. Chú trọng công tác bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi chính đáng của 

phụ nữ và trẻ em; chỉ số hạnh phúc của gia đình Việt Nam; vấn đề giải quyết việc 

làm, bảo trợ thất nghiệp, đào tạo nghề, khởi nghiệp cho thanh niên; đời sống công 

nhân - ngƣời lao động ở nông thôn. 

- Tăng cƣờng lãnh đạo, đề ra các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với 

tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo các 

phƣơng thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để bà con nhân dân nắm, 



nâng cao tinh thần cảnh giác góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc, mang lại cuộc sống yên bình cho ngƣời dân. 

- Thực hiện tốt cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của ngƣời dân mức độ 3, 4 

nhằm đem lại sự thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả, giảm phiền hà cho Nhân dân 

và doanh nghiệp. 

Ngoài ra với trách nhiệm của mình đối với cử tri, cán bộ, đảng viên và nhân dân 

huyện nhà, sẽ tranh thủ thêm sự hỗ trợ, giúp đỡ của tỉnh ở các cuộc làm việc, ở 

nghị trƣờng của HĐND tỉnh để huyện Cần Giuộc phát triển nhanh hơn nữa trong 

thời gian tới. 

Có thể những nội dung nhiệm vụ báo cáo ở trên chƣa phản ánh hết những yêu cầu 

thực tế ở cơ sở cũng nhƣ mong muốn của cử tri. Song tôi xin hứa với những việc 

làm có thể làm đƣợc thì quyết tâm thực hiện - đồng thời tích cực đề xuất cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết theo nguyện vọng của cử tri. 

Với tâm huyết của mình, với tinh thần cầu thị, lắng nghe, tôi trân trọng đón nhận 

sự động viên, đồng tình ủng hộ của quý cử tri, của đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính 

quyền, đoàn thể địa phƣơng sẽ phát biểu, nhận xét, đóng góp, chia sẻ đối với cá 

nhân tôi, để tôi tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ, trọng trách đƣợc Đảng và nhân 

dân huyện Cần Giuộc giao phó, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân 

dân. Tôi cam kết sẽ nỗ lực, cố gắng hết sức mình để thực hiện chƣơng trình hành 

động đã nêu. Đồng thời kính mong tiếp tục nhận đƣợc sự quan tâm, ủng hộ, giúp 

đỡ của các ông bà chú bác cô dì, anh chị cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân quê 

nhà để tôi có thể trở thành ngƣời đại biểu đại diện cho cử tri, mang tiếng nói, tâm 

tƣ, nguyện vọng của cử tri huyện nhà tới các kỳ họp HĐND tỉnh giai đoạn 2021 - 

2026./. 


