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CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Sau khi thực hiện 3 năm nghĩa vụ trong Quân đội, tôi về công tác tại UBND thị 

trấn Cần Đƣớc 20 năm, đã kinh qua nhiều chức vụ từ nhân viên đến làm lãnh đạo 

giữ chức Phó Bí thƣ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND. Sau đó về huyện cho tới 

nay, đã kinh qua 2 nhiệm vụ là Phó Trƣởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; rồi Phó Chủ 

tịch UBMTTQ huyện đến nay. Đã tham gia 4 nhiệm kỳ đại biểu HĐND thị trấn, và 

1 nhiệm kỳ đại biểu HĐND huyện.  

Với chức năng, nhiệm vụ hiện nay là Phó Chủ tịch Mặt trận huyện là xây dựng 

khối đại đoàn kết toàn dân, cho nên cũng thƣờng xuyên đến với các phong trào trên 

từng địa bàn các xã trong huyện trong thực hiện về nguồn, xây dựng xã văn hóa, xã 

nông thôn mới, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó 

khăn. Với vai trò của mình là tổ chức tiếp xúc cử tri cho các cuộc hội nghị trên địa 

bàn huyện, tổng hợp ý kiến cử tri hàng tháng, hàng quí, tổng hợp tâm trạng nhân 

dân;… nên thấu hiểu, cảm nhận đƣợc những thuận lợi, khó khăn của nhân dân 

huyện nhà trong thời gian qua, cũng nhƣ hiện nay. 

Nếu đƣợc cô bác, cử tri tín nhiệm, chọn tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, đại diện cho 

cô bác cử tri huyện nhà, tôi sẽ phấn đấu : 



1. Sẽ đại diện cho bà con cử tri của huyện, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của 

ngƣời đại biểu HĐND, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân huyện Cần 

Đƣớc; luôn rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức trong sáng, thƣờng xuyên giữ 

mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi cử tri bầu ra mình.        

2. Thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, với chính quyền, kịp thời phản ảnh, 

đề đạt các nguyện vọng của nhân dân đến cơ quan chức năng để giải quyết những 

vấn đề bức xúc, những vấn đề mà cô bác đã gửi gắm, có liên quan đến quyền và 

nghĩa vụ chính đáng của công dân. Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp 

nhận và xử lý đơn thƣ khiếu nại, tố cáo của công dân. 

3. Dành thời gian đi xuống cơ sở, tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy 

định; luôn gần gũi, sâu sát nhân dân; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tƣ, nguyện vọng, 

ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân;  

Những nội dung mà tôi quan tâm, ƣu tiên, đề đạt có giải pháp tháo gỡ nhƣ: 

+ Giải quyết tình hình nƣớc sinh hoạt cho ngƣời dân ở 1 số khu dân cƣ trong vùng 

xa, vùng sâu. Hiện trong mùa nắng thiếu nƣớc cục bộ, hoặc thiếu nƣớc không đủ 

nƣớc sử dụng; thiếu nƣớc trong sản xuất cây màu vùng thƣợng. 

+ Tình hình xử lý rác trên địa bàn huyện còn nhiều khó khăn, không lấy rác đúng 

lịch, kịp thời, gây phản cảm trên 1 số trục khu dân cƣ gây bức xúc; phí rác tăng 

nhƣng chất lƣợng xử lý hạn chế. 

+ Tình hình xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông làm chậm, kéo dài gây 

thiệt về kinh tế, khó khăn trong đời sống sinh hoạt của nhân dân;… 

+ Tình hình giải quyết đầu ra của một số mặt hàng nông sản còn nhiều khó khăn,… 

+ Tình hình quy hoạch công nghiệp treo kéo dài, ảnh hƣởng đời sống nhân dân,…  

4. Tích cực thông tin, tuyên truyền đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nƣớc đến với nhân dân kịp thời, để nhân dân nắm chấp hành, 

hƣởng ứng tích cực.  

5. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh, tích cực thảo luận, đóng góp ý 

kiến, tiếng nói đại biểu của mình, đóng góp xây dựng thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết của Đảng, HĐND, kế hoạch của Nhà nƣớc, nhằm xây dựng Nghị quyết, kế 



hoạch hợp với ý Đảng, lòng dân. Để từng bƣớc đƣa tỉnh nhà, huyện nhà ngày một 

phát triển đi lên, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tích cực 

tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phát hiện, kiến nghị các 

cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc đƣợc dƣ luận xã 

hội quan tâm. 

6. Để xứng đáng với sự tin tƣởng của của cử tri và nhân dân, bản thân tôi luôn nỗ 

lực phấn đấu, tích cực học hỏi để hoàn thiện mình và phải nghiêm túc thực hiện tốt 

phong cách của ngƣời cán bộ, ngƣời đại biểu nhân dân là trọng dân, gần dân, học 

dân và thực sự có trách nhiệm với dân. Những gì có lợi cho dân phải cố gắng hết 

sức để làm, những vấn đề không có lợi cho dân phải tránh nhƣ lời Chủ tịch Hồ Chí 

Minh căn dặn./. 


