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Thực hiện Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam thành phố Đà Nẵng về xây dựng Chương trình hành động tiếp xúc cử
tri vận động bầu cử, là cán bộ lãnh đạo của Hội Nông dân thành phố bản thân tôi
xây dựng Chương trình hành động tranh cử đại biểu HĐND thành phố gồm
những nội dung công việc như sau:
1. Về công tác tuyên truyền: Là báo cáo viên của Thành ủy, báo cáo viên
pháp luật của thành phố, tôi sẽ cùng với các cơ sở Hội đẩy mạnh và thực hiện có
hiệu quả công tác tuyên truyền, nhằm giúp cho cán bộ, hội viên nông dân nâng
cao hiểu biết và nhận thức, chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, nghị
quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và của Hội cũng
như của địa phương.
2. Phối hợp với các ngành liên quan và cùng với các cơ sở Hội tổ chức tốt
các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, các lớp dạy nghề mà định
hướng lớn là tập trung vào xây dựng các mô hình: tập huấn, chuyển giao tiến bộ
khoa học kỹ thuật phải gắn với xây dựng mô hình, xây dựng được mô hình thì
phải tập trung tuyên truyền mạnh mẽ, làm được mà không “nói” được thì coi
như chưa làm, sau tuyên truyền phải tập trung vào nhân rộng mô hình để cho hội
viên nông dân có điều kiện tham quan thực tế, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và
làm theo.
3. Cùng với các cơ sở Hội hướng dẫn, giúp đỡ hội viên nông dân xây
dựng các dự án vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh từ các nguồn vốn do Hội
quản lý, để nông dân có điều kiện tổ chức và phát triển sản xuất- kinh doanh và
hoạt động dịch vụ.
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4. Hướng dẫn hội viên và nông dân liên kết trong sản xuất (tham gia xây
dựng và hoạt động các Tổ hợp tác, Hợp tác xã), gắn kết với nhau trong tiêu thụ
sản phẩm, để từng bước quảng bá sản phẩm nông nghiệp do mình làm ra.
5. Tiếp tục vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới
và nông thôn kiểu mẫu, tổ chức các lớp dạy nghề tại cộng đồng nhằm giúp cho
nông dân từng bước chủ động trong việc chuyển đổi nghề, phù hợp với từng địa
phương, độ tuổi và gắn bó với mảnh đất, sân vườn của mình, từng bước nâng
cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.
6. Dành nhiều thời gian đi cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội
viên và nông dân, phản ảnh kịp thời lên cấp trên và phối hợp với các cơ quan
liên quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên và nông dân để
tổ chức Hội xứng đáng là điểm tựa của nông dân và cùng với các cơ sở Hội tháo
gỡ những vướng mắc khó khăn trong hoạt động công tác Hội và phong trào
nông dân nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội, nhiệm vụ
phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương và 3 phong trào lớn do Trung ương Hội
Nông dân Việt Nam phát động được cán bộ, hội viên nông dân đã và đang thực
hiện, đó là:
- Phong trào nông dân thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi, đoàn kết nhau
làm giàu và giảm nghèo bền vững
- Phong trào nông dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô
thị, xây dựng nông thôn mới.
- Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh
7. Phải nói được tiếng nói của cử tri, phải nắm bắt tâm tư nguyện vọng
của cử tri, phải gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, phối hợp với các cơ quan liên quan
giải quyết các kiến nghị của cử tri và giám sát, đôn đốc việc giải quyết các đơn
thư khiếu nại của cử tri.
Nếu trúng cử, bản thân sẽ làm tốt chức năng nhiệm vụ của người đại biểu
Hội đồng Nhân dân, tổng hợp và báo cáo đầy đủ các kiến nghị của cử tri cùng
với nội dung kết quả kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố tại các buổi tiếp xúc
với cử tri.
Trên đây là 7 nội dung trong Chương trình hành động ứng cử đại biểu Hội
đồng Nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kính mong quý vị đại
biểu đại biểu và cử tri quan tâm ủng hộ.
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