CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
NGUYỄN TUẤN ANH
- Họ và tên: NGUYỄN TUẤN ANH
- Ngày, tháng, năm sinh: 11-8-1975.
- Quê quán: Xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 23, khu đô thị Picenza 1, phƣờng Đồng Bẩm, thành phố
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Dân tộc: Kinh.
- Tôn giáo: Không.
- Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Ngoại ngữ (tiếng Anh), Tiến sĩ
chuyên ngành Nông nghiệp.
- Học vị: Tiến sĩ.
- Học hàm: Phó Giáo sƣ.
- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Anh, thành thạo tiếng Hàn.
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thƣờng trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và
Môi trƣờng của Quốc hội.
- Nơi làm việc: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trƣờng của Quốc hội.
- Ngày vào Đảng: 23-3-2007.
- Đại biểu Quốc hội khóa: XIV.
- Đại biểu HĐND nhiệm kỳ: Không.

CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Nếu tiếp tục đƣợc tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ tiếp tục nỗ
lực thực hiện tốt những nhiệm vụ, quyền hạn chung của đại biểu Quốc hội theo quy
định của Hiến pháp và pháp luật; hoàn thành chức năng lập pháp, giám sát và
quyết định các vấn đề quan trọng của đất nƣ c, v lợi ích của dân tộc và của cử tri
cả nƣ c, góp phần làm cho Quốc hội hoạt động ngày càng chất lƣợng, hiệu quả,
đáp ứng sự tin tƣởng, kỳ vọng của nhân dân.
i vai tr là đại iểu chuyên trách Trung ƣơng, tôi sẽ tiếp tục là cầu nối giữa cử
tri, chính quyền các cấp của tỉnh Long An v i Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành
Trung ƣơng, từ đó tranh thủ thêm sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung ƣơng đối v i phát
triển KT-XH của tỉnh nhà nhƣ tôi đã nỗ lực thực hiện trong nhiệm kỳ Quốc hội
khóa XIV vừa qua.
uất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh Long An và ý kiến, kiến
nghị của cử tri, trong nhiệm kỳ t i, tôi sẽ ƣu tiên hơn đối v i các vấn đề cơ ản sau
đây:
Thứ nhất, nghiên cứu, kiến nghị các cơ quan hữu quan tiếp tục ƣu tiên phát triển
nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Cụ thể là xây dựng cơ chế, chính sách mạnh
mẽ để thu hút, khuyến khích đầu tƣ vào nông nghiệp góp phần giải quyết việc làm,
từng ƣ c nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân. Xây dựng chính sách
phát triển nông nghiệp công nghệ cao và tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Xử lý
nghiêm nạn hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lƣợng gây hại cho nền sản xuất
nông nghiệp, nhất là phân bón, thuốc trừ sâu.
Thứ hai, tôi sẽ kiến nghị v i Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục tăng
cƣờng giám sát bảo vệ môi trƣờng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các
cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng cao; thu gom, vận chuyển, xử lý
chất thải rắn, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt; việc thu gom, xử lý nƣ c thải sinh
hoạt.
Thứ ba, chú trọng giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 120-NQ/CP, ngày 17-112017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng
v i biến đổi khí hậu; Quyết định 1670/QĐ-TTg, ngày 31-10-2017 của Thủ tƣ ng
Chính phủ phê duyệt chƣơng tr nh mục tiêu ứng phó v i biến đổi khí hậu và tăng

trƣởng xanh, trong đó đặc biệt lƣu ý những dự án cấp ách để ứng phó v i biến đổi
khí hậu: Dự án "Kè chống xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu ven sông Vàm Cỏ Tây TP.Tân An . Từ đó, kiến nghị v i Chính phủ, các ộ, ngành liên quan cần s m đƣa
ra các giải pháp hiệu quả và quan tâm đầu tƣ nhằm thích ứng v i t nh trạng hạn,
xâm nhập mặn đang hàng ngày, hàng giờ gây đe dọa đến đời sống và hoạt động
sản xuất của ngƣời dân ở Đồng bằng sông Cửu ong nói chung và tỉnh ong An
nói riêng.
Thứ tƣ, trong quá tr nh Quốc hội thảo luận về T- H, dự toán ngân sách, tôi sẽ
kiến nghị v i Chính phủ, các ộ, ngành hữu quan ƣu tiên 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 cả ùng Đồng bằng sông Cửu ong. Trong đó, đặc biệt quan tâm đầu tƣ
trục động lực kết nối TP.HCM và tỉnh ong An (Đƣờng 827E). Đầu tƣ hoàn thiện
kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, trạm ơm điện phục vụ
sản xuất nông nghiệp. Tăng cƣờng đầu tƣ điện, nƣ c sạch để nâng cao chất lƣợng
đời sống của ngƣời dân.

