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CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Tôi đƣợc BTV Tỉnh ủy giới thiệu, đƣợc cử tri nơi công tác, cử tri nơi cƣ trú tín 

nhiệm cao và đƣợc UBMTTQVN tỉnh hiệp thƣơng giới thiệu ứng cử đại biểu 

HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là vinh dự, song cũng là trách 

nhiệm của bản thân trƣớc nhân dân tỉnh nhà, nhất là với nhân dân huyện Thạnh 

Hóa nơi tôi ứng cử. 

Với kinh nghiệm của đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, cùng với 13 năm công tác, làm 

việc tại HĐND tỉnh, tôi rất mong đƣợc cử tri tiếp tục ủng hộ và tín nhiệm bầu vào 

đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nếu đƣợc cử tri tín nhiệm, tôi 

sẽ có điều kiện để thực hiện tốt hơn một số nội dung chủ yếu sau: 

1. Tôi nguyện thƣờng xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân thông qua các 

cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và qua các cuộc khảo sát, giám sát ở cơ sở; tôn 

trọng, lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân, phản ánh trung thực, kịp thời 

với HĐND tỉnh những tâm tƣ, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đề xuất, 

tham mƣu, góp ý kiến để HĐND tỉnh ban hành những chủ trƣơng, quyết sách sát 

hợp với tình hình KT – XH của địa phƣơng, trong đó có huyện Thạnh Hóa.  



2. Với vị trí công tác của mình, tôi có điều kiện trực tiếp chuyển các ý kiến, kiến 

nghị chính đáng, bức xúc của cử tri trở thành những nội dung quan trọng trong 

chƣơng trình nghị sự để HĐND tỉnh quan tâm, xem xét và có quyết sách phù hợp 

với thực tiễn của cuộc sống.  

Trong nhiệm kỳ tới, tôi cùng các đại biểu HĐND tỉnh cụ thể hóa tổ chức thực hiện 

tốt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, chƣơng trình hành động của Tỉnh 

ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng việc xem xét, quyết định 

trúng, đúng các nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển KT – XH và các Nghị 

quyết chuyên đề về các chế độ, chính sách, an sinh xã hội,… Đồng thời, mỗi nghị 

quyết của HĐND tỉnh khi ban hành đều phải bảo đảm đặt mọi lợi ích của ngƣời 

dân lên trên hết theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Thực hiện tốt các hoạt động giám sát, chất vấn để góp phần đƣa Nghị quyết 

HĐND tỉnh vào cuộc sống và bảo đảm pháp luật Nhà nƣớc đƣợc tuân thủ nghiêm. 

Trong đó, tôi quan tâm vào các vấn đề: Việc triển khai các chính sách, chủ trƣơng 

liên quan đến phát triển sản xuất nông nghiệp theo hƣớng ứng dụng công nghệ cao 

gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chƣơng trình xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025, tạo điều kiện thuận lợi nhất ngƣời dân thể hiện vai trò chủ thể 

trong xây dựng nông thôn mới theo phƣơng châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân 

kiểm tra và dân thụ hƣởng”; các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc 

làm, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là chăm sóc các đối tƣợng chính sách 

xã hội; các chính sách phát triển giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao; 

đồng thời phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện cộng đồng giám sát đầu tƣ từ ngân 

sách Nhà nƣớc và từ đóng góp của dân… 

4. Tôi xin cam kết, khi đƣợc cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khoá X, 

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

nhân dân và chƣơng trình hành động đã đề ra.  

Trong suy ngh , hành động của mình, tôi luôn cầu thị và luôn mong muốn đƣợc cử 

tri và nhân dân thƣờng xuyên phối hợp, cung cấp thông tin, tin tƣởng ủng hộ và 

giúp đỡ cho bản thân tôi và các đại biểu HĐND tỉnh trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ./. 


