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CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Đƣợc UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An đồng ý hiệp thƣơng giới thiệu tôi tham 

gia ứng cử HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi nhận thức đây không chỉ 

là vinh dự của cơ quan, đơn vị mà còn chính là niềm vinh dự của cá nhân tôi. Vinh 

dự đồng thời gắn với trách nhiệm, trách nhiệm vì trong thời kỳ hội nhập Quốc tế, 

công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nƣớc đòi hỏi mỗi ngƣời đại biểu HĐND phải 

cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ của mình, hăng hái, tìm hiểu đời 

sống nhân dân để thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của 

nhân dân. 

Nếu đƣợc bà con cử tri tín nhiệm, bầu tôi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá X, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt những công việc chủ yếu sau: 

+ Tôi sẽ thực hiện nghiêm túc quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm 

của ngƣời đại biểu HĐND tỉnh. 

+ Tôi sẽ tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trƣơng 

đƣờng lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nƣớc, không ngừng học tập, 

nâng cao trình độ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của ngƣời đại biểu HĐND 

tỉnh. 



+ Tôi sẽ cố gắng rèn luyện học hỏi để nâng cao trình độ mọi mặt, tập trung nghiên 

cứu các tài liệu, sắp xếp công việc một cách khoa học để tham dự đầy đủ các kỳ 

họp của HĐND tỉnh, tích cực tham gia các hoạt động giám sát và chất vất có trách 

nhiệm và hiệu quả tại các kỳ họp, tham gia thảo luận và giải đáp các vấn đề thuộc 

về nhiệm vụ và quyền hạn của ngƣời đại biểu HĐND tỉnh. 

+ Đối với mối liên hệ với cử tri nơi ứng cử tôi sẽ thƣờng xuyên giữ mối liên hệ với 

cử tri, có kế hoạch tiếp xúc với cử tri trƣớc, sau kỳ họp, chịu sự giám sát của cử tri, 

nghiêm túc lắng nghe để tìm hiểu, ghi nhận những bức xúc, tâm tƣ, nguyện vọng 

và đề xuất của cử tri để chuyển tải tới HĐND tỉnh, đồng thời trong phạm vi quyền 

hạn của mình tôi sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị trong tỉnh bàn bạc thảo luận, 

tìm giải pháp giải quyết và báo cáo với cử tri về những kết quả đạt đƣợc. 

+ Đối với địa bàn nơi ứng cử: Tôi sẽ dành nhiều thời gian đi thực tế để đƣa tiếng 

nói của ngƣời dân đến HĐND tỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích cho nhân dân, tìm hiểu 

về tình hình KT – XH của từng địa phƣơng và trong phạm vi khả năng của mình, 

tôi sẽ gắng một cách cao nhất để góp phần của mình trong việc xây dựng quê 

hƣơng Cần Giuộc, Long An ngày càng phát triển. 

+ Trên cƣơng vị là cán bộ Công đoàn, tôi luôn đặt quyết tâm nếu đƣợc trúng cử tôi 

phải trở thành ngƣời đại diện xứng đáng của lực lƣợng công đoàn viên, công nhân, 

viên chức, lao động trên các diễn đàn của HĐND tỉnh. Tôi sẽ đề xuất, kiến nghị 

HĐND tỉnh, các cơ quan chức năng xây dựng triển khai các chính sách, chƣơng 

trình hỗ trợ cho lực lƣợng công nhân lao động, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo 

nghề cho công nhân lao động, từng bƣớc tháo gỡ những khó khăn hiện nay trong 

công tác tập hợp công nhân lao động vào tổ chức Công đoàn. Đặc biệt chú trọng 

vào việc tuyên truyền giáo dục cho công nhân lao động nắm bắt đầy đủ các quy 

định của pháp luật về lao động, các chế độ chính sách liên quan, dạy nghề và giải 

quyết việc làm cho công nhân, lao động, góp phần phát triển KT – XH của địa 

phƣơng.  

+Tôi sẽ cùng BTV Liên đoàn Lao động huyện tập trung tổ chức các phong trào thi 

đua và vận động công đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động hăng hái tham 

gia, có nhiều sáng kiến, cải tiến trong lao động góp phần tăng năng suất lao động, 

góp phần vào việc phát triển chung của quê hƣơng.  



+ Tổ chức các hoạt động, các phong trào chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho 

công đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nhƣ vận động đóng góp Quỹ tấm 

lòng vàng, xây nhà mái ấm Công đoàn cho công đoàn viên gặp khó khăn, vận động 

hỗ trộ cho công đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo,… 

+ Tổ chức các hoạt động tri ân những ngƣời có công với cách mạng, những thƣơng 

bệnh binh, những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn,… góp phần xây 

dựng quê hƣơng Cần Giuộc, Long An ngày càng phát triển./. 


