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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 : 

1/- Bản thân luôn phát huy hết khả năng để làm thật tốt vai trò ngƣời đại biểu của 

nhân dân, chủ động, tích cực, thƣờng xuyên liên hệ gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để 

nắm rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe, ghi nhận những 

bức xúc, tâm tƣ, nguyện vọng và tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của cử tri, tổng 

hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất với các cấp chính 

quyền về những yêu cầu mà cử tri mong đợi trên các lĩnh vực kinh tế- văn hóa- xã 

hội, việc sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, vấn đề ô nhiễm 

môi trƣờng, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và các lĩnh vực đời 

sống xã hội khác mà cử tri quan tâm, thông qua hoạt động giám sát và chất vấn tại 

các kỳ họp. 

2/-Phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của ngƣời đại biểu dân cử, tham gia đầy 

đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh tổ chức tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng 

các Nghị quyết của HĐND sao cho phù hợp với địa phƣơng, nhằm đƣa nền KT – 

XH của huyện nhà phát triển ngày càng vững mạnh tiến lên, nhất là đời sống của 

bà con cử tri không ngừng đƣợc nâng cao. 



3/-Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện tôi sẽ luôn đồng hành cùng 

ngƣời dân trong việc sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, xây dựng cánh đồng lớn ứng 

dụng công nghệ cao gắn với kinh tế hợp tác, bảo đảm hàng hóa sản xuất ra có lợi 

thể để cạnh tranh với thị trƣờng nhƣ số lƣợng hàng hóa lớn, chất lƣợng cao, giảm 

chi phí sản xuất. Phối hợp giúp bà con nông dân đăng ký thƣơng hiệu, nhãn hiệu 

hàng hóa, tem nhãn, mã vạch truy xuất nguồn gốc, sản phẩm OCOP đặc trƣng của 

địa phƣơng để tạo ra giá trị trên thị trƣờng tiêu thụ bền vững. Bên cạnh đó tìm ra 

các đơn vị doanh nghiệp hợp đồng đầu ra, đầu vào để bán đƣợc giá tốt khi thu 

hoạch và mua vật tƣ nông nghiệp trả chậm đảm bảo về chất lƣợng. 

4/-Phối hợp cùng ngành nông nghiệp để giúp cho nông dân xây dựng tổ hợp tác, 

hợp tác xã để có cơ sở đề nghị Nhà nƣớc hỗ trợ: tham quan, học tập kinh nghiệm 

mô hình mới, chuyển giao khoa học – kỹ thuật, xây dựng kết cấu hạ tầng sản xuất, 

hỗ trợ con giống, cây trồng, phân bón và nhiều vấn đề khác. 

Riêng đối với Hội Nông dân sẽ tổ chức cho bà con tham quan, học tập mô hình 

mới, cách làm hay, sáng tạo, cho vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân, mở lớp dạy nghề 

theo nhu cầu của bà con nông dân, giúp bà con nông dân lập hồ sơ, thủ tục xây 

dựng các mô hình tiếp nhận các cơ chế chính sách hỗ trợ của Nhà nƣớc. 

Cũng nhân dịp này tôi xin chân thành chia sẻ và đồng cảm cùng với bà con cử tri 

về tình hình khó khăn trong sản xuất, kinh doanh hiện nay, đó là: 

+ Tình hình dịch Covid-19 nguy hại kéo dài. 

+ Diễn biến thời thiết, biến đổi khí hậu phức tạp khó lƣờng nhƣ mƣa trái mùa, hạn 

mặn xâm nhập ngày càng tăng. 

+ Dịch bệnh, sâu rầy trên cây trồng vật nuôi ngày càng nhiều, khó trị. 

+ Giá cả nông sản biến động giảm, không ổn định, giá vật tƣ nông nghiệp tăng, lợi 

nhuận từ sản xuất, chăn nuôi thấp và thua lỗ, kết cấu hạ tầng sản xuất chƣa đáp ứng 

với nhu cầu hiện tại,… 

Với những khó khăn trên, một lần nữa với tấm lòng đồng cảm sâu sắc và chia sẽ, 

tôi mong rằng tất cả bà con nông dân chúng ta cùng đoàn kết, đồng lòng phấn đấu 

vƣợt qua khó khăn và cùng với tôi, với hệ thống Hội nông dân trong huyện đại 

diện cho giai cấp nông dân kiến nghị các cấp lãnh đạo tạo điều kiện để giải quyết 



các vấn đề khó khăn hiện nay. Chính phủ có chƣơng trình quy hoạch vùng sản xuất 

cân đối đầu ra, tăng cƣờng đầu tƣ cho lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt là các chính 

sách hỗ trợ nông nghiệp và kết cấu hạ tầng sản xuất nông nghiệp, có Nghị quyết về 

lợi nhuận thu nhập phù hợp với mức đầu tƣ và công sức nông dân bỏ ra. 

Đƣợc giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này là một vinh dự và 

cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm to lớn đối với bản thân. Tôi sẽ luôn cố gắng hết lòng 

phục vụ nhân dân và hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc cấp trên phân công. Nếu đƣợc 

bà con, cô bác cử tri tín nhiệm bầu tôi làm ĐB HĐND tỉnh, tôi sẽ có điều kiện 

thuận lợi hơn trong việc thực hiện chƣơng trình hành động này./. 


