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- Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG UYÊN 
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Tân An, tỉnh Long An. 
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- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thƣ Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật, Sở Y tế tỉnh Long An. 

 - Nơi làm việc: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế tỉnh  

Long An. 

- Ngày vào Đảng: 14-9-2012. 

- Đại biểu Quốc hội khóa: Không. 

- Đại biểu HĐND nhiệm kỳ: Không. 



CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Nếu đƣợc cử tri tin tƣởng, tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi 

xin hứa sẽ làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Thứ nhất, tôi sẽ nỗ lực làm tốt vai trò, nhiệm vụ của ngƣời đại biểu Quốc hội, 

thƣờng xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe, chia sẻ tâm tƣ, nguyện vọng, kiến nghị của 

cử tri để phản ánh kịp thời đến Quốc hội; tham gia xây dựng và giám sát việc thực 

hiện Hiến pháp, pháp luật, chính sách của Nhà nƣớc có liên quan đến quyền và lợi 

ích hợp pháp, chính đáng, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần của ngƣời dân, nhất là phụ nữ và trẻ em, tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện 

quyền bình đẳng và phát triển,... 

Thứ hai, là ứng cử viên ngành Y tế, tôi quan tâm đến vấn đề chăm sóc sức khỏe 

cho nhân dân và sự hài lòng của ngƣời dân khi đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y 

tế. Việc thiếu trang thiết bị, tình trạng quá tải trong cơ sở khám, chữa bệnh, chất 

lƣợng dịch vụ kỹ thuật và phục vụ tuy đã đƣợc cải tiến nhƣng chƣa đáp ứng nhu 

cầu của nhân dân, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế, thủ tục hành chính 

rƣờm rà để ngƣời dân phải chờ đợi mất nhiều thời gian, điều này ảnh hƣởng lớn 

đến sự hài lòng của ngƣời dân. Nếu đƣợc cử tri tín nhiệm, tôi sẽ có điều kiện tham 

gia kiến nghị với cơ quan thẩm quyền những giải pháp để góp phần khắc phục thực 

trạng thiếu trang thiết bị y tế; nguồn nhân lực y tế có trình độ chuyên môn cao, 

giảm các thủ tục hành chính trong việc khám, chữa bệnh và vấn đề y đức của cán 

bộ y tế để nâng cao sự hài lòng của ngƣời dân.  

Thứ ba, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Long An cùng cả 

nƣớc chung tay phòng, chống dịch Covid-19, ngành Y tế tỉnh nhà nói riêng, các sở, 

ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị các cấp nói chung đã vất vả chống dịch, góp 

phần ngăn chặn, kiểm soát đƣợc dịch, đến nay, trong tỉnh chƣa có trƣờng hợp nào 

lây nhiễm trong cộng đồng. Tôi rất mong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận đƣợc sự 

hƣởng ứng của toàn dân cùng chung sức với ngành Y tế, tăng cƣờng sự đồng lòng 

cùng cả nƣớc phòng, chống dịch, với tinh thần “Chống dịch nhƣ chống giặc” nhƣ 

Thủ tƣớng đã nói: “Mỗi ngƣời dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài”.  

Thứ tƣ, với vai trò Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế, tôi luôn quan tâm đến việc 

chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ngƣời lao động: Việc 

làm, tiền lƣơng, tiền thƣởng, chế độ, chính sách, đào tạo nâng cao trình độ chuyên 



môn và các vấn đề liên quan thúc đẩy thực hiện hiệu quả Luật Bình đẳng giới, Luật 

Lao động,… Để thực hiện đƣợc những vấn đề quan tâm trên, tôi sẽ kiến nghị với 

Quốc hội rà soát, sửa đổi, bổ sung những quy định của luật, pháp lệnh còn bất cập 

hoặc không còn phù hợp với thực tiễn cuộc sống, đặc biệt về các chế độ, chính 

sách đối với ngƣời lao động. 

Thứ năm, bản thân tôi luôn ý thức không ngừng rèn luyện, học tập, tu dƣỡng và 

giữ gìn phẩm chất của một đại biểu của dân, một cán bộ của ngành Y tế. 


