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CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Đƣợc sự giới thiệu của BTV Tỉnh ủy, sự hiệp thƣơng của UBMTTQ Việt Nam tỉnh 

Long An, tôi đƣợc rất dinh dự đƣợc tham gia tái ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa 

X, nhiệm kì 2021 - 2026.  Và rất vui mừng đƣợc Ủy ban bầu cử tỉnh Long An giới 

thiệu về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 12 của huyện nhà. 

Là một ngƣời đƣợc trải nghiệm, rèn luyện, trƣởng thành từ cơ sở, qua nhiều cƣơng 

vị công tác với nhiều lĩnh vực khác nhau. Dù ở bất cứ cƣơng vị, cơ quan công tác 

nào, tôi cũng đã có nhiều cố gắng phấn đấu hết mình, khắc phục mọi khó khăn 

hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao, góp phần vào quá trình xây dựng 

và phát triển của địa phƣơng huyện, tỉnh. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu 

phát triển của tỉnh nhà trong 5 năm tới là: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị 

trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc; khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của tỉnh để đẩy mạnh chuyển dịch 

kinh tế theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hoá gắn với đô thị hóa; phát triển 



kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên môi 

trƣờng; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng 

cƣờng các hoạt động đối ngoại; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân 

dân; tạo bƣớc đột phá để tỉnh Long An phát triển nhanh và bền vững,… 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, phải xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong 

sạch, vững mạnh trong đó có HĐND - cơ quan quyền lực Nhà nƣớc ở địa phƣơng, 

đại diện cho ý chí của nhân dân địa phƣơng do nhân dân địa phƣơng bầu với những 

đại biểu HĐND, đại diện cho ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. 

Vì vậy, nếu đƣợc cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ phấn đấu thực hiện tốt một số nhiệm vụ nhƣ sau: 

1.Trƣớc hết, tôi nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngƣời 

đại biểu nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phƣơng, tích 

cực tham gia các hoạt động của HĐND tỉnh; thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử 

tri, qua đó nắm bắt kịp thời và phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của 

cử tri với HĐND, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính 

đáng của cử tri; tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan Nhà nƣớc. 

2. Với trách nhiệm của ngƣời cán bộ và vai trò ngƣời đại biểu nhân dân, tôi sẽ 

thƣờng xuyên nghiên cứu các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh 

của địa phƣơng để làm cơ sở đóng góp ý kiến cho việc quyết định các chủ trƣơng, 

chính sách trong các kỳ họp, đóng góp vào sự phát triển KT – XH của tỉnh, huyện 

nhà. 

3. Với vai trò Giám đốc sở, ngƣời đứng đầu ngành Lao động - Thƣơng binh và Xã 

hội, tôi chủ động tham mƣu tốt cho UBND tỉnh, phối kết hợp chặt chẽ với các 

ngành, đoàn thể, các cấp cũng nhƣ lãnh đạo toàn ngành thực hiện tốc các chính 

sách an sinh xã hội. Cụ thể: sẽ triển khai thực hiện tốt chƣơng trình giải quyết việc 

làm, đào tạo nghề cho ngƣời dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với 

ngƣời có công với cách mạng; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; chƣơng 

trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo; thực hiện tốt các chế độ trợ cấp, hỗ trợ các 

đối tƣợng bảo trợ xã hội; chăm sóc và giáo dục trẻ em, công tác bình đẳng giới và 

vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng chống tệ nạn xã hội,... 



4. Là ứng cử viên nữ, tôi quan tâm chia sẻ và đồng cảm với những bức xúc, tâm tƣ, 

nguyện vọng chính đáng của tất cả cử tri đặc biệt cử tri nữ. Tôi sẽ có những phối 

hợp thực hiện các hoạt động chăm lo phụ nữ, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong chức 

năng nhiệm vụ của ngành, tâm huyết của bản thân. 

5. Bản thân tôi  cố gắng học tập, làm việc, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao 

trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ ngƣời đại biểu dân cử cũng nhƣ của ngƣời 

cán bộ theo tấm gƣơng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Tôi rất mong muốn đƣợc sự đồng tình ủng hộ và tín nhiệm để tôi hoàn thành tốt 

chức trách, nhiệm vụ của mình, góp phần vào sự phát triển chung của huyện, tỉnh 

nhà. Và đây cũng là tình cảm, trách nhiệm của ngƣời con sinh ra, lớn lên, trƣởng 

thành và sinh sống tại quê hƣơng Cần Giuộc./. 


