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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
Ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XX 

nhiệm kỳ 2021-2026 
 
 

 Tên tôi là: Phan Hồng Tiến      Sinh ngày: 12/8/1973 

 

 Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Pháp luật Kinh tế, 
Thạc sỹ Quản lý Khoa học và Công nghệ; trình độ chính trị: Cao cấp lý 
luận chính trị. 

 

 Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư 
Huyện ủy Hữu Lũng.  

 

 Tôi rất vinh dự khi được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, 
MTTQ huyện và nhân dân nơi cư trú giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân cấp huyện tại đơn vị bầu cử số 02 thuộc các xã: Cai Kinh, Đồng 
Tân, Hòa Lạc. 
 Quá trình công tác tôi đã trải qua nhiều lĩnh vực, cơ quan khác nhau 
như: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ 
tịch UBND huyện Đình Lập, là Đại biểu HĐND huyện Đình Lập nhiệm kỳ 
2016 – 2021; Trưởng Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn và hiện nay là Bí thư Huyện ủy Hữu Lũng. Tôi ý thức được vị 
trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội 
đồng nhân dân. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa 
phương; đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, 
do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ 
quan nhà nước cấp trên. Quyết định các vấn đề của địa phương theo Luật 
định; giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và thực 
hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. 
 Chính vì vậy, được tham gia ứng cử lần này đối với bản thân tôi là 
một vinh dự, nhưng cũng là một trách nhiệm nặng nề của người cán bộ, 
đảng viên, là nghĩa vụ của công dân; cho nên, với chức trách nhiệm vụ 
được giao, dù trúng cử hay không trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
huyện, tôi cũng sẽ cống hiến hết khả năng của mình cho sự nghiệp xây 
dựng và phát triển quê hương Hữu Lũng. 
 Hữu Lũng là vùng đất có truyền thống hiếu học, nhân dân cần cù, 
sáng tạo; trong thời gian tới, với chủ trương, định hướng của tỉnh, Hữu 
Lũng có nhiều cơ hội để phát triển, có nhiều tiềm năng để trở thành một 
điểm đến hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. 
 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, huyện Hữu Lũng 
vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; một số vấn đề còn tồn tại ảnh hưởng 
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đến việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, đến đời sống của nhân 
dân, đòi hỏi cấp ủy và chính quyền cần có những giải pháp cụ thể và hành  
động quyết liệt hơn nữa. 
Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn, bầu tôi làm Đại biểu Hội 
đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, với vai trò vừa là Ủy 
viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, vừa là đại biểu Hội 
đồng nhân dân huyện, tôi sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc thực hiện 
vai trò, trách nhiệm của mình; nhất là đề xuất, kiến nghị những vấn đề, 
những lĩnh vực mà cử tri và nhân dân quan tâm. Trong đó, tôi sẽ tập trung 
vào các vấn đề sau: 
 Một là: Tôi sẽ cùng tập thể Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ 
Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm 
tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Lãnh 
đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban xây dựng Đảng, 
các cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy; tăng cường công tác phối hợp 
giữa các tổ chức đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - 
xã hội để tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ 
trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cùng tập thể 
Thường trực Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, không ngừng nâng 
cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 
 Hai là, Phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm 
thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian hơn để gặp 
gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân 
dân. Lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và 
nhân dân để đề xuất với cấp ủy, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và 
nhân dân quan tâm; trong đó chú trọng giải quyết vấn đề về đất đai, môi 
trường, công tác giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, việc thực hiện 
chính sách an sinh xã hội…thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn 
tại các kỳ họp. Tham dự đầy đủ các kỳ họp Hội đồng nhân dân, các buổi 
tiếp xúc cử tri và phản ánh đến Hội đồng nhân dân huyện và các cơ quan 
có trách nhiệm để giải quyết. 
 Từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND trong việc ban 
hành nghị quyết. Nâng cao chất lượng giám sát của HĐND, các ban của 
HĐND và các tổ đại biểu HĐND thông qua việc giám sát tại kỳ họp, giám 
sát thường xuyên theo kế hoạch và giám sát chuyên đề. Đổi mới nội dung, 
hình thức và mở rộng đối tượng giám sát. 
  Ba là: Với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy huyện, tôi sẽ nêu cao 
tinh thần trách nhiệm, cùng với các đồng chí trong Thường trực, BTV, 
BCH Đảng bộ huyện thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch 
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bệnh Covid19 vừa phát triển kinh tế – xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV 
nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, cụ thể gồm 10 nội dung cụ thể như sau:  
 1) Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả chương 
trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Quan tâm 
nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn; phát triển nông 
nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào các sản phẩm chủ lực 
có thế mạnh của huyện. Đẩy mạnh việc thực hiện chương trình mỗi xã một 
sản phẩm (OCOP) nhằm phát triển nhanh các sản phẩm đặc trưng của 
huyện, đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng (VietGAP, GlobalGAP), 
từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và hướng tới xuất khẩu, 
nâng cao thu nhập cho người dân.  
 Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng nông thôn 
mới, về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao 
thông, đô thị. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp huy động nguồn lực đầu 
tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh phong trào làm đường giao thông 
nông thôn; nâng cấp các tuyến đường huyện, đường tỉnh; tăng cường đầu 
tư cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế. Phấn đấu trong nhiệm kỳ có thêm ít 
nhất 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có thêm 10 trường học đạt chuẩn quốc 
gia; 100% các xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. 
 2) Tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai xây 
dựng các dự án trọng điểm: Khu công nghiệp Hữu Lũng (Đã được Thủ 
tướng Chính phủ bổ sung quy hoạch các KCN giai đoạn 2015-2020; hiện 
đang tập trung lập, thẩm định đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 
1/5000, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000; hoàn thiện thủ tục đầu tư và 
quyết định thành lập Khu công nghiệp vào cuối năm 2021); các dự án phát 
triển đô thị như khu đô thị mới Hữu Lũng; Khu dân cư Thị trấn Hữu 
Lũng... 
 Thực hiện tốt công tác quy hoạch để xây dựng các khu tái định cư 
phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng; quy hoạch phát triển Khu công 
nghiệp – đô thị - dịch vụ trên địa bàn huyện, tạo điều kiện thuận lợi để thu 
hút đầu tư các dự án đầu tư có quy mô lớn, có tính chất động lực cho phát 
triển kinh tế – xã hội của huyện và của tỉnh.  
 3) Phát huy tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch, đa dạng các 
loại hình du lịch, tạo sự khác biệt và có bản sắc, như: Du lịch tâm linh, du 
lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch thể thao leo núi mạo hiểm; phấn 
đấu đến cuối nhiệm kỳ, lượng khách du lịch đến địa bàn huyện là 700 
nghìn lượt người; doanh thu du lịch đạt 350 tỷ đồng; gắn du lịch với phát 
triển nông nghiệp, nông thôn, tiểu thủ công nghiệp... 
 4) Tiếp tục đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, nhất là ở cơ sở, 
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đến hết nhiệm kỳ, tỷ lệ thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn đạt 60%; đẩy mạnh 
phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Quan tâm thực 
hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo thực hiện tốt chính sách người 
có công, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững. Phấn đấu tỷ lệ lao 
động qua đào tạo đạt 64% trở lên, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát 
vọng vươn lên của Nhân dân trong huyện. 
 5) Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm quốc 
phòng – an ninh; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an 
ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc; đảm bảo 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường xã hội trật tự, 
kỷ cương, an toàn, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm 
cuộc sống bình yên cho Nhân dân. 
 6) Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa 
XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh “Học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đề cao trách 
nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; 
thường xuyên gắn bó mật thiết với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân 
dân. 
 7) Chỉ đạo việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 
Quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 320-QĐ/TU, 
ngày 13/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế đối 
thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân 
dân; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách 
nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp 
với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Kịp thời giải quyết 
những phản ánh, kiến nghị của nhân dân ngay tại cơ sở. 
 8) Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực, nhất là đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi 
phạm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để chủ động phòng 
ngừa và kịp thời xử lý vi phạm. 
 10) Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền 
trên các lĩnh vực, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực 
đất đai, tài nguyên khoáng sản; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường 
trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, kiên quyết không để bệnh quan 
liêu, cửa quyền, xa rời dân, làm ảnh hưởng môi trường đầu tư của huyện, 
làm mất lòng tin của nhân dân. 
 
 


