
CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV 

HOÀNG VĂN LIÊN 

- Họ và tên: HOÀNG VĂN LIÊN 

- Ngày, tháng, năm sinh: 19-8-1965.  

- Quê quán: Xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

- Nơi ở hiện nay: Nhà công vụ Chính phủ căn hộ số 902, tầng 9, tháp B, chung cƣ 

CT1-CT2, khu đô thị mới Yên Hòa, phƣờng Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

- Dân tộc: Kinh.  

- Tôn giáo: Không. 

- Chuyên môn ngiệp vụ: Đại học Pháp lý Hà Nội, chuyên ngành đào tạo Cán bộ 

Tòa án, Thạc sĩ Luật kinh tế. 

- Học vị: Thạc sĩ. 

- Học hàm: Không. 

- Lý luận chính trị: Cử nhân chính trị. 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B. 

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tƣ pháp của Quốc hội. 

- Nơi làm việc: Ủy ban Tƣ pháp của Quốc hội. 

- Ngày vào Đảng: 30-6-1984. 

- Đại biểu Quốc hội khóa: XIV. 

- Đại biểu HĐND nhiệm kỳ: Không 

 



CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Nếu đƣợc cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ tận tâm, tận 

lực thực hiện các công việc chính sau đây: 

Thứ nhất, tôi sẽ ra sức học tập, phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ để có thể 

đóng góp tích cực hơn cho Quốc hội, cử tri, nhất là cử tri vùng Đồng Tháp Mƣời 

và huyện Thủ Thừa, là nơi tôi ứng cử. Với chức trách hiện nay là Phó Chủ nhiệm 

Ủy ban Tƣ pháp của Quốc hội; đã có kinh nghiệm trong nhiều năm công tác tại cơ 

quan tƣ pháp, là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An và là đại biểu Quốc hội tái cử, 

tôi có điều kiện thuận lợi để đóng góp nhiều hơn trong hoạt động xây dựng, hoàn 

thiện hệ thống pháp luật nƣớc ta, nhất là các luật liên quan đến nông nghiệp, nông 

dân, nông thôn, công nhân và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ngƣời dân. 

Thứ hai, là đại biểu chuyên trách, đang công tác ở cơ quan Quốc hội, tôi sẽ cùng 

với các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An thảo luận, 

đóng góp các giải pháp để tiếp tục phát triển đất nƣớc và địa phƣơng. Tôi sẽ là cầu 

nối giữa cử tri với Quốc hội, Chính phủ và sẽ tranh thủ thêm sự ủng hộ, giúp đỡ 

của Trung ƣơng trong việc phát triển KT-XH của tỉnh nhà. Kiên quyết phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đóng góp các giải pháp để kéo giảm các vụ 

tai nạn giao thông, kéo giảm tội phạm và các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma 

túy, cờ bạc để bảo đảm cuộc sống an bình cho ngƣời dân. Quan tâm về vấn đề môi 

trƣờng, an toàn thực phẩm; chất lƣợng y tế, giáo dục, bảo hiểm, văn hóa - xã hội, 

chất lƣợng đào tạo nghề; các đối tƣợng chính sách, nhất là ngƣời có công với cách 

mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, 

vùng biên giới,... 

Thứ ba, đối với vùng Đồng Tháp Mƣời và huyện Thủ Thừa, tôi kiến nghị Quốc 

hội, Chính phủ, tỉnh nhà quan tâm một số nội dung chính: Tập trung thực hiện 

chƣơng trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiếp tục thực hiện hiệu 

quả Chƣơng trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ 

cấu ngành Nông nghiệp; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Tập trung các nguồn 

lực phát triển hạ tầng giao thông có tính chất kết nối, liên kết vùng, để mở đƣờng 

cho phát triển kinh tế của vùng Đồng Tháp Mƣời và huyện Thủ Thừa. Trong đó, 

đặc biệt quan tâm đầu tƣ cải tạo, mở rộng Quốc lộ 62, Quốc lộ N2;... 



Thứ tƣ, là đại diện cho ngƣời dân, tôi sẽ thực hiện đầy đủ chế độ tiếp xúc cử tri 

theo quy định; thƣờng xuyên liên hệ, gắn bó mật thiết với cử tri; nắm bắt tâm tƣ, 

nguyện vọng chính đáng của cử tri để phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ hoặc các 

cơ quan có thẩm quyền để giải quyết kịp thời. Kiến nghị, đôn đốc cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết các đơn, thƣ của cử tri theo đúng quy định của pháp luật. 


