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CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Bản thân tôi rất hân hạnh, vinh dự đƣợc lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo tỉnh giới thiệu 

ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh. Nếu đƣợc bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại 

biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhận thức sâu sắc đây là trách nhiệm khó 

khăn, nặng nề, bản thân sẽ nổ lực, cố gắng tập trung làm tốt những công việc cụ 

thể nhƣ sau: 

- Một là, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiếp pháp và 

pháp luật; hoàn thành nhiệm vụ trọng trách của ngƣời đại biểu HĐND theo quy 

định. Tích cực tham gia các hoạt động của HĐND, nhất là những phần việc, nhiệm 

vụ thuộc chức năng của ngƣời đại biểu HĐND; luôn gần gủi, lắng nghe ý kiến 

đóng góp của cử tri. 

- Hai là, bản thân là ngƣời cán bộ Công an nhân dân và vai trò của ngƣời đại biểu 

HĐND, tôi sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ các ngành, các cấp và 

bà con cô bác thực hiện có hiệu quả Nghị quyết HĐND tỉnh. 

- Ba là, sẽ cùng với Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lƣợng Công an các cấp 

trong tỉnh thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp giữ vững ổn định an ninh, chính trị, 

bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; trong đó, chú trọng, quan tâm chỉ đạo giải quyết 

tình hình an ninh, trật tự nông thôn, tăng cƣờng kiểm tra, phát hiện xử lý các hành 

vi vi phạm về môi trƣờng; kiểm tra phòng, chống cháy, nổ; đấu tranh ngăn chặn 

các hiện tƣợng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; kiềm chế làm giảm tội phạm, tệ nạn 



xã hội, làm giảm tai nạn giao thông; tiếp tục nghiên cứu đề xuất cải cách tƣ pháp; 

tạo điều kiện thuận lợi cho bà con thực hiện nhanh gọn các thủ tục, giấy tờ có liên 

quan chức trách, nhiệm vụ của Công an theo quy định của pháp luật. 

- Bốn là, bản thân sẽ không ngừng ra sức học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối 

sống, luôn thể hiện tƣ cách ngƣời cán bộ Công an nhân dân vì nƣớc quên thân, vì 

nhân dân phục vụ; tiếp tục học tập nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm 

vụ của ngƣời đại biểu HĐND, xứng đáng với niềm tin của cử tri. 

- Năm là, tôi sẽ thƣờng xuyên gắn bó với địa phƣơng, gần gũi và lắng nghe tâm tƣ, 

nguyện vọng của cử tri; tích cực đề xuất các cấp, các ngành trả lời, giải quyết các 

kiến nghị của cử tri kịp thời, đầy đủ theo quy định. Còn đối với những vấn đề cử tri 

quan tâm kiến nghị, thắc mắc trong phạm vi thẩm quyền của ngành và tôi phụ 

trách, tôi sẽ tích cực giải quyết kịp thời và có trách nhiệm. 

Trên đây là chƣơng trình hành động của bản thân. Nếu trúng cử đại biểu HĐND 

tỉnh, tôi hứa sẽ thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm trƣớc Đảng, tổ chức và bà 

con cử tri./. 


