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CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Trong thời gian qua bản thân là một cán bộ, đảng viên đang công tác tại Phòng Lao 

động - Thƣơng binh và Xã hội huyện Cần Đƣớc, đã góp phần cùng với tập thể 

Phòng tham mƣu cho UBND huyện, đồng thời phối hợp với các ban, ngành huyện, 

UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, xã hoàn thành và vƣợt 

các chỉ tiêu Nghị quyết, kế hoạch về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở huyện 

nhà: thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tƣợng ngƣời có 

công cách mạng, đối tƣợng bảo trợ xã hội, ngƣời cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó 

khăn, khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, quan tâm phối hợp các ngành 

chức năng khảo sát, tham mƣu vận động các mạnh thƣờng quân trong và ngoài địa 

phƣơng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho ngƣời có công cách mạng, nhà thờ cúng Bà Mẹ 

Việt Nam Anh hùng, nhà ở hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ khó 

khăn về nhà ở, nhất là công tác an sinh xã hội luôn đƣợc quan tâm và đạt nhiều kết 

quả khả quan.  

Đặc biệt luôn luôn hƣởng ứng các cuộc vận động ở địa phƣơng nơi cƣ trú và vận 

động tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt các chủ trƣơng chính sách của Đảng và 

Nhà nƣớc nhƣ không vi phạm quy ƣớc của khu phố, tích cực tham gia phòng, 

chống tệ nạn xã hội, bảo vệ cảnh quan môi trƣờng, tham gia xây dựng khu phố đô 



thị văn minh, góp phần cùng địa phƣơng phát triển KT - XH, an ninh, chính trị 

đƣợc ổn định và giữ vững. 

Đƣợc sự tin tƣởng và tín nhiệm của quý bà con cô bác cử tri bầu tôi đắc cử đại biểu 

HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bản thân tôi có trách nhiệm với vai trò 

là ngƣời đại biểu HĐND nhƣ sau: 

1. Tiếp thu, lắng nghe và ghi lại những ý kiến phản ánh bức xúc, khiếu nại, kiến 

nghị của quý bà con cô bác cử tri liên quan về tình hình KT - XH quốc phòng, an 

ninh ở địa phƣơng hoặc các vấn đề liên quan đến quyền lợi hợp pháp chính đáng 

của cử tri, tổng hợp các ý kiến của cử tri báo cáo lãnh đạo Thƣờng trực HĐND và 

kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời và thỏa đáng các vấn đề 

bức xúc, khiếu nại, kiến nghị cho cử tri. 

2. Thực hiện trách nhiệm của ngƣời đại biểu HĐND, giám sát, đôn đốc đối với các 

cơ quan chức năng về việc trả lời, giải quyết, giải trình về các vấn đề phản ánh bức 

xúc, kiến nghị của quý bà con cô bác cử tri và kịp thời là cầu nối thông tin kết quả 

giải quyết của cơ quan chức năng về các vấn đề phản ánh bức xúc, kiến nghị của 

quý bà con cô bác cử tri và nắm thông tin những vấn đề khác mà cử tri quan tâm. 

3. Có trách nhiệm thực hiện công tác tiếp xúc cử tri trƣớc và sau kỳ họp HĐND 

tỉnh, báo cáo với cử tri về kết quả hoạt động của mình và của HĐND tỉnh, thông 

tin kết quả kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị 

của cử tri, đồng thời phổ biến và giải thích các Nghị quyết của HĐND tỉnh, vận 

động, kêu gọi nhân dân tích cực thực hiện các nghị quyết một cách sáng tạo và 

hiệu quả. 

4. Bản thân tham gia nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các chƣơng trình, 

nghị quyết của HĐND về các vấn đề phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, quốc 

phòng ở địa phƣơng để trong quá trình triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. 

Nếu chƣa đắc cử vào HĐND tỉnh khóa X , nhiệm kỳ 2021 - 2026 thì bản thân cũng 

làm hết trách nhiệm của ngƣời cán bộ đảng viên, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu 

Nghị quyết mà Đảng và Nhà nƣớc đề ra./. 


