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CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Là một cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, qua hơn 20 năm đƣợc rèn 

luyện và trƣởng thành từ cơ sở, từ các phong trào, các cuộc vận động của Đoàn 

thanh niên, của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Với tinh thần: “Đâu cần thanh 

niên có, việc gì khó có thanh niên”, tôi luôn xác định sẽ cố gắng cống hiến hết khả 

năng của mình trong quá trình xây dựng và phát triển của quê hƣơng, xem đó là 

trách nhiệm một ngƣời cán bộ Đoàn, nghĩa vụ của ngƣời công dân cần phải làm 

đối với địa phƣơng, đơn vị, nơi tôi đƣợc giới thiệu ứng cử nói riêng và của tỉnh nhà 

nói chung. 

Thật tự hào khi tôi đƣợc sinh ra, lớn lên và đƣợc cống hiến trên quê hƣơng Long 

An “Trung dũng kiên cƣờng, toàn dân đánh giặc”; tôi cảm thấy vinh dự và hạnh 

phúc khi đƣợc UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An hiệp thƣơng giới thiệu ứng cử 

đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nếu đƣợc cô bác, anh chị cử tri tín 

nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này, tôi sẽ nỗ lực tập trung làm 

tốt những công việc sau: 

Thứ nhất, với trách nhiệm là ngƣời đại diện cho dân, tôi sẽ thƣờng xuyên gắn bó 

mật thiết với nhân dân và cử tri, nhất là cử tri nơi tôi ứng cử. Nắm bắt, chia sẻ, 

phản ánh kịp thời những tâm tƣ, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của ngƣời dân 

đến với HĐND tỉnh và các ngành chức năng. Kiến nghị các cơ quan chức năng để 



giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân theo đúng quy định của pháp luật. 

Trong đó, tôi sẽ quan tâm đến chính sách xã hội và công tác an sinh xã hội cũng 

nhƣ quan tâm nhiều hơn đối với các gia đình chính sách, ngƣời có công với cách 

mạng, ngƣời nghèo, học sinh - sinh viên, các trƣờng hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn,... 

Thứ hai, tôi sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện để có thể đóng góp nhiều nhất 

cho hoạt động của HĐND tỉnh, là cơ quan đại diện cho ngƣời dân tham gia quyết 

định những vấn đề quan trọng trong phát triển KT – XH tỉnh nhà. Thực hiện tốt 

chức năng giám sát, phản biện để bộ máy chính quyền thật sự trong sạch, hiệu lực, 

hiệu quả, xứng đáng là chính quyền "của dân, do dân và vì dân". Tích cực phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác trong bộ máy công quyền. Tham 

gia đóng góp xây dựng chính quyền công khai, minh bạch, năng động, thân thiện.  

Thứ ba, với trách nhiệm là đại biểu trẻ, tôi sẽ tham gia ý kiến với HĐND tỉnh có 

những cơ chế, chính sách để cho các tầng lớp thanh niên đƣợc thụ hƣởng về lĩnh 

vực nghề nghiệp và việc làm, lập nghiệp, khởi nghiệp, làm giàu trên chính quê 

hƣơng của mình; xây dựng và phát huy các thiết chế văn hóa, sân chơi, khu vui 

chơi để thanh thiếu nhi và nhân dân đƣợc sinh hoạt văn hóa văn nghệ, luyện tập thể 

dục thể thao. Từ đó góp phần hạn chế tình trạng thanh thiếu nhi vi phạm pháp luật 

và sa vào tệ nạn xã hội; và với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh 

Long An, tôi cũng sẽ tham gia ý kiến về chính sách hỗ trợ cho Doanh nghiệp, nhất 

là Doanh nhân trẻ có điều kiện phát triển kinh tế thuận lợi; các hỗ trợ cho nhóm 

thanh niên yếu thế cơ hội phát triển, có điều kiện hội nhập cộng đồng toàn diện. 

Những vấn đề tôi nêu trên, không chỉ dừng lại ở trách nhiệm của một ứng cử viên 

đại biểu HĐND tỉnh và giới hạn trong chƣơng trình hành động, mà đây cũng là 

trách nhiệm của tôi với tƣ cách là một công dân, một cán bộ Đoàn. Nếu đƣợc cử tri 

và nhân dân tin tƣởng, tín nhiệm; tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần 

trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên cứu đẩy mạnh các phong trào hành 

động cách mạng trong tuổi trẻ nhằm đáp ứng tốt hơn với yêu cầu nhiệm vụ phát 

triển KT – XH trong tình hình mới./. 


