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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

CỦA ỨNG VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV 

NHIỆM KỲ 2021- 2026 

--------- 

 

Tôi tên là Huỳnh Thị Ánh Sương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Minh 

Long, tỉnh Quảng Ngãi.  

Tôi được cử tri nơi công tác và cử tri nơi cư trú tín nhiệm, được Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi hiệp thương giới thiệu tôi ứng cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và được ủy ban bầu cử tỉnh giới 

thiệu về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 gồm 4 huyện Ba Tơ, Đức Phổ, Mộ 

Đức, Minh Long. Đây là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trước 

cử tri bởi đại biểu Quốc hội là đại biểu của dân, đại diện cho ý chí và nguyện 

vọng của nhân dân. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội 

khóa XV, tôi sẽ nỗ lực thực hiện chương trình hành động với những nội dung 

sau: 

1. Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội:  

- Tôi sẽ tích cực học tập, nghiên cứu, sâu sát thực tế để nâng cao trình 

độ, năng lực và kỹ năng hoạt động của một đại biểu Quốc hội, nhằm thực hiện 

tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. 

- Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội và các hoạt động giám sát 

của Đoàn đại biểu Quốc hội.  

- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các Luật, Nghị quyết, 

Chương trình, Kế hoạch của Quốc hội về phát triển kinh tế- xã hội, quốc 

phòng, an ninh của đất nước và của tỉnh Quảng Ngãi.  

2. Về thực hiện trách nhiệm đối với cử tri, tôi sẽ luôn phối hợp chặt chẽ 

với các thành viên trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, giữ mối liên hệ thường 

xuyên với cử tri trong tỉnh; tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri; lắng 

nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri; tích cực tìm hiểu thực tiễn đời sống kinh tế - 

xã hội của địa phương để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, những trăn trở, 

bức xúc của người dân về các vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến đời 

sống, việc làm, môi trường, giáo dục, chính sách với người có công, an sinh 

xã hội..., chuyển tải kịp thời tới diễn đàn của Quốc hội, tới các cơ quan hữu 

quan nhằm giải quyết thỏa đáng các bức xúc, các kiến nghị của người dân. 
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Hướng dẫn, giúp cử tri thực hiện quyền và bảo vệ lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của mình; đặc biệt là đối với cử tri thuộc các đối tượng yếu thế 

trong xã hội như người đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người cao 

tuổi, phụ nữ,… luôn được pháp luật bảo vệ bình đẳng. Chú trọng đề xuất với 

cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố khối đại 

đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt chính sách dân tộc, chính sách tín ngưỡng, 

tôn giáo, bảo đảm tốt quyền con người, tạo môi trường xã hội lành mạnh, an 

ninh, an toàn, vì cuộc sống bình yên cho Nhân dân.  

Tôi nhận thức rằng trách nhiệm với cử tri Quảng Ngãi còn phải được 

thể hiện ở việc tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. Nếu trở thành đại biểu Quốc hội, tôi sẽ cùng với Đoàn đại biểu quốc 

hội của tỉnh tích cực, chủ động kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các 

bộ, ngành trung ương giúp đỡ, tạo điều kiện để tỉnh Quảng Ngãi triển khai, 

thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.  

3. Là Bí thư Huyện ủy của một huyện miền núi, huyện nghèo trong 

tỉnh, tôi nhận thấy, nhân dân ta còn nhiều khó khăn. Tôi sẽ nghiên cứu, tham 

gia kiến nghị tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù để hỗ trợ các 

địa phương còn khó khăn có điều kiện phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, sản 

xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản cho nông dân, xây dựng nông thôn mới, 

giảm nghèo bền vững; tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương các 

nhiệm vụ, giải pháp phát huy tiềm năng, thế mạnh khu vực nông thôn, miền 

núi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho lao động, 

nâng cao mức sống của người dân trong tỉnh, thu hẹp dần khoảng cách về 

mức sống của người dân nông thôn với thành thị, miền núi với đồng bằng.  

4. Là một ứng cử viên nữ, tôi rất quan tâm đến quyền lợi của phụ nữ, 

nhất là phụ nữ ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa để chị em có điều kiện phát 

triển kinh tế, ổn định cuộc sống, ngày càng được bình quyền, bình đẳng như 

nam giới trên mọi phương diện. 

Dù ở cương vị công tác nào tôi cũng luôn luôn tuyệt đối trung thành 

với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân, gần gũi và bảo vệ quyền lợi chính đáng 

của cử tri. Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và tín nhiệm của cử tri để tôi có 

điều kiện thực hiện Chương trình hành động của mình.  

 

 


