CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
LÊ TẤN TỚI
- Họ và tên: LÊ TẤN TỚI
- Ngày, tháng, năm sinh: 04-4-1969.
- Quê quán: Xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Nơi ở hiện nay: Nhà Công vụ Bộ Công an, số 7, ngõ 31, Hoàng Cầu, phƣờng Ô
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Dân tộc: Kinh.
- Tôn giáo: Không.
- Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Cảnh sát; Tiến sĩ chuyên ngành
Luật.
- Học vị: Tiến sĩ.
- Học hàm: Không.
- Lý luận chính trị: Cử nhân.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh C.
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ƣơng,
Đảng ủy viên Đảng ủy Công an Trung ƣơng, Thiếu tƣớng, Thứ trƣởng Bộ Công
an.
- Nơi làm việc: Bộ Công an.
- Ngày vào Đảng: 12-6-1993.
- Đại biểu Quốc hội khóa: XIV.
- Đại biểu HĐND nhiệm kỳ: Thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) nhiệm kỳ 20112016.

CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Nếu cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ tập trung, làm
tốt những công việc sau:
Thứ nhất, bản thân sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri, nhất là cử tri nơi mình ứng cử;
thực hiện đầy đủ chế độ tiếp xúc cử tri, mang tiếng nói của cử tri đến Quốc hội với
tinh thần và trách nhiệm cao, luôn quan tâm và bảo vệ quyền lợi chính đáng của
ngƣời dân. Phát huy vai trò nền tảng của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ đất nƣớc,… Là lực lƣợng vũ trang, đang công tác trong cơ quan
thực thi pháp luật nên tôi có điều kiện thuận lợi để tham gia kiến nghị, đề xuất
Quốc hội về các dự án luật, nhất là các luật liên quan đến phát triển công nghiệp đô
thị hóa, an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh. Tham gia công tác giám sát các
vấn đề dƣ luận quan tâm và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất
nƣớc.
Thứ hai, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và sự nghiệp cách mạng của dân
tộc. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trƣớc những âm mƣu, thủ đoạn
chống phá của các thế lực thù địch và sự tác động của các hiện tƣợng tiêu cực
trong xã hội; bảo vệ vững chắc nền độc lập của đất nƣớc; đấu tranh không khoan
nhƣợng với các thế lực thù địch, phản động, trấn áp mạnh mẽ với các loại tội
phạm; bảo đảm sự bình yên và hạnh phúc của ngƣời dân; tăng cƣờng công tác
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, chống các biểu hiện quan liêu, công
thần, xa rời nhân dân.
Thứ ba, không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống trong sạch, lành
mạnh; nâng cao hình ảnh và uy tín của ngƣời chiến sĩ Công an trong lòng nhân
dân; phát huy truyền thống cách mạng của lực lƣợng Công an nhân dân vì nƣớc
quên thân, vì dân phục vụ;…
Thứ tƣ, cùng với tập thể lãnh đạo Bộ Công an tập trung công tác phòng, chống
dịch Covid-19 đạt hiệu quả. Trƣớc mắt là phối hợp lực lƣợng Biên phòng, Cảnh sát
biển,... của Bộ Quốc phòng kiểm soát chặt chẽ ngƣời xuất, nhập cảnh qua biên giới
trái phép; ngƣời cƣ trú bất hợp pháp trong nội địa; thực hiện tốt phƣơng châm
“chống dịch nhƣ chống giặc” của Chính phủ. Thực hiện tốt nghị quyết và chủ
trƣơng của Tỉnh ủy Long An, góp phần phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng
- an ninh của tỉnh, trong đó có địa bàn ứng cử.

