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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Tôi tên Trương Văn Nghị, là người con quê hương vùng thượng xã Long Định, 

huyện Cần Đước, tỉnh Long An, sinh ra và lớn lên từ vùng nông nghiệp, nông thôn, 

bản thân rất thấu hiểu nổi vất vả của nông dân. Được giới thiệu về quê hương ứng 

cử trong thời kỳ quê hương đang từng ngày phát triển, chuyển đổi theo hướng công 

nghiệp hóa, đô thị hóa, thực hiện xây dựng nông thôn mới. Nếu được bầu là đại 

biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ:  

1. Kế thừa kinh nghiệm là đại biểu HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ qua, tôi ý thức 

được rằng HĐND tỉnh là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của địa phương, 

đại biểu HĐND cần nắm vững vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND 

và đại biểu HDND theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương để thực 

hiện tốt chức năng tham gia quyết sách các vấn đề phát triển KT – XH của địa 

phương và thực hiện tốt các chức năng giám sát. Góp phần xây dựng quê hương 

ngày càng phát triển bền vững, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phồn vinh 

cho nhân dân. Luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân, xóa đói, giảm nghèo, 

thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa,... với tinh thần “không 

để ai bị bỏ lại phía sau”. 



2. Phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và 

đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy 

định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý 

kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có 

thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân. Thực hiện tốt 

phương châm “Việc gì có lợi cho dân dù nhỏ mấy cũng phải làm, việc gì có hại 

cho dân dù nhỏ mấy cũng phải tránh”. 

3. Tăng cường lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hiện tốt chức năng 

thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, có nhiệm vụ bảo vệ pháp 

luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Đặc biệt quan tâm đên công tác cải 

cách hành chính, cải cách tư pháp để công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án 

bảo đảm tính công bằng, nghiêm minh, đúng pháp luật, không làm oan người vô 

tội và không bỏ lọt tội phạm, các bản án có hiệu lực pháp luật phải được thi hành 

nghiêm chỉnh, góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh. Với chức 

năng, nhiệm vụ của ngành kiên quyết không để một công dân nào bị bắt tạm giữ, 

tạm giam trái pháp luật hoặc bị khởi tố, xét xử oan sai. Kiên quyết đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp 

nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời có biện pháp đôn 

đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của nhân dân. 

Đối với bản thân tôi sẽ không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách 

mạng, luôn cố gắng học tập để hoàn thiện hơn nữa trình độ lý luận chuyên môn 

nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn để luôn xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm 

của cử tri. Mọi việc làm, mọi hành động luôn lấy công lý và lẽ công bằng làm mục 

tiêu hàng đầu, không cẩu thả, tắc trách trong công việc, vô tâm, vô cảm trước công 

việc mà dẫn đến hậu quả oan sai trong xử lý. Thực hiện tham mưu tốt cho cấp ủy, 

chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi 

phạm./. 


