CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
NGUYỄN THỊ THU TRÚC
- Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU TRÚC
- Ngày, tháng, năm sinh: 29-8-1983.
- Quê quán: Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
- Nơi ở hiện nay: Ấp 1B, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh
Long An.
- Dân tộc: Kinh.
- Tôn giáo: Không.
- Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kế toán, Thạc sĩ chuyên nghành
Chính sách công.
- Học vị: Thạc sĩ.
- Học hàm: Không.
- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B.
- Nghề nghiệp chức vụ: Trƣởng ban Kinh tế - Gia đình và Xã hội, Hội Liên hiệp
Phụ nữ tỉnh Long An.
- Nơi làm việc: Ban Kinh tế - Gia đình và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long
An.
- Ngày vào Đảng: 25-12-2007.
- Đại biểu Quốc hội khóa: Không.
- Đại biểu HĐND nhiệm kỳ: Không.

CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Nếu đƣợc cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ tập trung
thực hiện chƣơng trình hành động:
1. Tôi sẽ nỗ lực, phấn đấu làm tốt vai trò, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, thƣờng
xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe, nắm bắt tâm tƣ, nguyện vọng, ý kiến đóng góp và
kiến nghị của cử tri và thống nhất cùng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh phản
ánh trung thực, có trách nhiệm những ý kiến đó với Quốc hội, Chính phủ và các cơ
quan nhà nƣớc, giúp việc xây dựng các cơ chế, ban hành chính sách, pháp luật,
quyết định những vấn đề quan trọng của đất nƣớc bảo đảm tính khả thi, phù hợp
thực tiễn và đạt đƣợc sự đồng thuận cao của nhân dân.
2. Tham gia giám sát thực hiện Hiến pháp, pháp luật, các chính sách của Nhà nƣớc
có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, đời sống vật chất và tinh
thần của ngƣời dân nói chung và của phụ nữ, trẻ em nói riêng nhằm tạo điều kiện
để thực hiện quyền bình đẳng giới, đem lại lợi ích cho cả phụ nữ và nam giới.
3. Là ứng cử viên hoạt động trong tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tôi
cùng với Hội quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội: Chính sách về bảo hiểm,
viện phí, học phí, ngƣời cao tuổi, ngƣời tàn tật, phụ nữ và trẻ em,…
4. Bản thân tôi sẽ thƣờng xuyên học hỏi kinh nghiệm, không ngừng rèn luyện, học
tập, tu dƣỡng và giữ gìn phẩm chất đạo đức một đại biểu của dân, một cán bộ Hội;
đem hết trí tuệ, năng lực, tâm huyết của mình để tham gia ý kiến ở các diễn đàn
Quốc hội, góp phần mang lại lợi ích thiết thực phục vụ đời sống nhân dân. Tôi sẽ
làm hết trách nhiệm của mình để nói và làm tốt nhất nhiệm vụ đƣợc phân công.
Cùng với các đại biểu khác tham gia góp ý, chất vấn các bộ, ngành về các chính
sách, đảm bảo công bằng, minh bạch, góp phần tham gia xây dựng tỉnh Long An
giữ vững vị trí dẫn đầu Vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu trở thành
tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vì hạnh phúc của nhân
dân, xứng đáng là đại biểu của nhân dân.

