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CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Qua gần 26 năm công tác, tôi đã kinh qua nhiều nhiệm vụ, là cán bộ trƣởng thành 

từ cơ sở; dù ở cƣơng vị nào, tôi luôn nghiêm túc nỗ lực rèn luyện, học tập và phấn 

đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đƣợc giao. Kinh nghiệm ở những vị trí mà tôi đã 

trải qua: Chủ tịch UBND thị trấn Tân Trụ, Bí thƣ Huyện đoàn, Bí thƣ Tỉnh đoàn, 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đoàn; đƣợc luân chuyển làm Bí thƣ Huyện 

ủy Mộc Hóa rồi Giám đốc Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội tỉnh Long An và 

vinh dự cho tôi, từ tháng 11/2018 đến nay, tôi đƣợc công tác và làm việc tại huyện 

Cần Giuộc với vai trò là Tỉnh ủy viên, Bí thƣ Huyện ủy.  

Với kinh nghiệm 3 nhiệm kỳ tham gia Tỉnh ủy viên và dƣới sự lãnh đạo, chỉ đạo, 

hỗ trợ, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ƣơng, tỉnh, 

huyện, xã; đặc biệt là sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân trong huyện; tôi cùng 

tập thể lãnh đạo và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, 

nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt và vƣợt hầu hết các chỉ tiêu quan trọng của Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết 

HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 đề ra. Một số kết quả cụ thể đó là:  

Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển đúng định hƣớng, tốc độ tăng trƣởng cao. Sản 

xuất nông nghiệp từng bƣớc chuyển đổi theo hƣớng ứng dụng công nghệ cao và 

mang lại hiệu quả. Công nghiệp - xây dựng tiếp tục phát triển; thƣơng mại - dịch 

vụ duy trì tốc độ tăng trƣởng ổn định; nhiều siêu thị, cửa hàng tiện ích, khu - cụm 



công nghiệp đi vào hoạt động đã giải quyết nhu cầu mua sắm và việc làm cho nhân 

dân. Kết cấu hạ tầng đƣợc cải thiện đáng kể, đô thị thị trấn đƣợc chỉnh trang mở 

rộng. Công tác xây dựng nông thôn mới đƣợc tập trung thực hiện. Đã cơ bản giải 

quyết đƣợc tình trạng thiếu nƣớc sạch vào mùa khô của nhiều năm trƣớc đây. Các 

chính sách an sinh xã hội đƣợc thực hiện đầy đủ kịp thời. Lĩnh vực y tế, văn hóa, 

giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của ngƣời 

dân đƣợc nâng lên. Đảm bảo ổn định quốc phòng - an ninh, phục vụ tốt quá trình 

phát triển KT – XH địa phƣơng. 

Nhiệm kỳ này, tôi đƣợc tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu 

cử số 13 gồm thị trấn Cần Giuộc và các xã vùng hạ của huyện Cần Giuộc - đây 

cũng là nơi tôi lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phƣơng. Nếu đƣợc tín 

nhiệm và bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ luôn phấn đấu 

hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngƣời đại biểu với chƣơng trình hành động gồm một 

số nội dung cụ thể nhƣ sau: 

Thứ nhất, tôi sẽ phát huy tốt khả năng, năng lực, kinh nghiệm và nỗ lực, phấn đấu 

để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn chung của đại biểu HĐND tỉnh theo quy định 

của Hiến pháp và pháp luật; cùng với các đại biểu khác hoàn thành các kế hoạch, 

chƣơng trình mà HĐND tỉnh đề ra trong việc giám sát, quyết định các vấn đề quan 

trọng vì lợi ích của cử tri.  

Thƣờng xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri bằng nhiều kênh thông tin, 

theo nhiều hình thức; dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu 

tâm tƣ, nguyện vọng của nhân dân và đƣa tiếng nói của nhân dân đến với HĐND 

tỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. 

Thứ hai, kịp thời kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền quan tâm hỗ trợ trong đầu 

tƣ kết cấu hạ tầng, nhất là nâng cấp các tuyến đê bao; vận hành hợp lý các cống 

đầu mối do tỉnh quản lý trên địa bàn bảo đảm phục vụ tốt cho sản xuất và sinh hoạt 

của ngƣời dân. 

Phối hợp các cơ quan chức năng tỉnh, đồng thời phát huy vai trò giám sát trong đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện các công trình của tỉnh triển khai trên địa bàn huyện nhƣ 

đƣờng 826E, đƣờng 827E, đƣờng Tân Tập - Long Hậu, mở rộng Đƣờng tỉnh 

826C,… để tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế huyện nhà, nhất là thu hút phát 



triển công nghiệp, thƣơng mại - dịch vụ, đô thị ở các xã vùng hạ, từ đó nâng cao 

đời sống ngƣời dân. 

Thứ ba, với cƣơng vị hiện nay là Tỉnh ủy viên, ngƣời đứng đầu cấp ủy huyện, tôi 

sẽ cùng tập thể lãnh đạo huyện tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi 

mục tiêu về phát triển KT – XH giai đoạn 2020 - 2025 đã đƣợc Đại hội Đảng bộ 

huyện lần thứ XII đề ra. Từng bƣớc đƣa huyện Cần Giuộc phát triển nhanh và bền 

vững trong Vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Long An và trở thành đô thị vệ tinh 

của TP.HCM. Trong đó, tập trung: 

- Tăng cƣờng 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; kết nối hỗ trợ giúp nông 

dân vùng hạ về vốn sản xuất, khoa học - kỹ thuật, đầu ra sản phẩm để giúp nhân 

dân tăng thu nhập, nâng tỷ lệ hộ khá, giàu. 

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành việc cung cấp nƣớc sinh hoạt cho nhân dân, bảo đảm 

100% hộ dân có nƣớc sinh hoạt hợp vệ sinh để sử dụng.  

- Kiến nghị cơ quan chức năng có cơ chế đầu tƣ xây dựng hoàn thành các tiêu chí 

để 3 xã còn lại là Phƣớc Vĩnh Tây, Phƣớc Vĩnh Đông và Tân Tập đạt chuẩn xã 

nông thôn mới trong giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tập trung hỗ trợ các xã thực 

hiện các tiêu chí về giao thông, thu nhập ngƣời dân, giáo dục - đào tạo, tổ chức sản 

xuất,…; bên cạnh đó tập trung nâng chất đối với các xã đã đạt nông thôn mới; phấn 

đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới và có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

- Giám sát thực hiện tốt Kế hoạch vốn đầu tƣ công trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025; song song đó kịp thời cho ý kiến đầu tƣ các công trình cấp thiết phát sinh để 

phục vụ tốt cho nhu cầu chính đáng của ngƣời dân. 

- Tập trung đầu tƣ xây dựng hoàn thành cầu bắc qua sông Cần Giuộc, nối thị trấn 

Cần Giuộc và xã Phƣớc Lại, qua đó kết nối giao thông thuận lợi giữa 2 vùng 

thƣợng và hạ của huyện Cần Giuộc và triển khai dự án đƣờng giao thông kết nối 

tuyến tránh Quốc lộ 50 với đƣờng Nguyễn Thái Bình gắn với hình thành Khu đô 

thị mới thị trấn Cần Giuộc. Đây là tâm huyết của bản thân, tôi sẽ quyết tâm triển 

khai để đáp ứng kỳ vọng và mong mỏi của ngƣời dân. 

- Tiếp tục lãnh đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chế độ, chính sách về bồi 

thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ gắn với các chính sách an sinh xã hội nhằm bảo đảm 



ngƣời dân vùng giải tỏa có cuộc sống tốt hơn. Chủ động rà soát, đôn đốc các chủ 

đầu tƣ triển khai dự án; kiên quyết kiến nghị xử lý đúng pháp luật các dự án chậm 

tiến độ nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của ngƣời dân và phục vụ phát triển 

KT – XH địa phƣơng. 

- Quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; phòng, chống dịch 

bệnh nguy hiểm; các chính sách an sinh xã hội. Chăm lo tốt hơn nữa đối với các 

gia đình chính sách, trẻ em, ngƣời có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn; nâng cao chất lƣợng giáo dục - đào tạo. Thực hiện tốt công tác đào tạo 

nghề, giải quyết việc làm.  

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cƣơng nề nếp công 

vụ; công khai, minh bạch các quy trình thủ tục hành chính; đồng thời xử lý nghiêm 

những cán bộ, công chức không làm tròn bổn phận, gây phiền hà, sách nhiễu cho 

ngƣời dân và doanh nghiệp. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức trong huyện có phẩm chất đạo đức, năng lực và trách nhiệm cao để đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

- Tăng cƣờng công tác quốc phòng - quân sự địa phƣơng, giữ vững an ninh chính 

trị, trật tự, an toàn xã hội; nhất là đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm có tổ 

chức, tín dụng đen, ma túy. Kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình ngoài sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu 

của bản thân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần có sự hợp tác, giúp đỡ, động 

viên, chia sẻ rất lớn của cử tri và nhân dân trong huyện nói riêng và tỉnh nói chung. 

Vì vậy, nếu đƣợc cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 

2026 tôi sẽ nỗ lực, cố gắng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngƣời đại 

biểu HĐND, ngƣời đại biểu của nhân dân và chƣơng trình hành động đã đề ra./. 


