CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
NINH THỊ BÍCH THÙY
- Họ và tên: NINH THỊ BÍCH THÙY
- Ngày, tháng, năm sinh: 23-9-1969.
- Quê quán: Xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
- Nơi ở hiện nay: Số 400, Quốc lộ 1, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức,
tỉnh Long An.
- Dân tộc: Kinh.
- Tôn giáo: Không.
- Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kinh tế; Thạc sĩ chuyên ngành
Kinh tế.
- Học vị: Thạc sĩ.
- Học hàm: Không.
- Lý luận chính trị: Không.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, trình độ đại học.
- Nghề nghiệp, chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép TVP; Chủ tịch
Khu công nghiệp Phúc Long; Phó Chủ tịch Thƣờng trực Hiệp hội Doanh nghiệp
tỉnh Long An.
- Nơi làm việc: Công ty Cổ phần Thép TVP.
- Ngày vào Đảng: Không.
- Đại biểu Quốc hội khóa: Không.
- Đại biểu HĐND nhiệm kỳ: Không.

CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Nếu đƣợc cử tri tín nhiệm ủng hộ bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ dành
trí tuệ và tâm lực của mình vào việc hiện thực hóa chƣơng trình hành động:
1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp; phấn đấu thực hiện
công cuộc đổi mới, hội nhập, vì mục tiêu dân giàu, nƣớc mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh. Thƣờng xuyên nghiên cứu, học tập, tích lũy kiến thức, kinh
nghiệm trên tất cả lĩnh vực để từng bƣớc củng cố, nâng cao kỹ năng, năng lực thực
hiện vai trò, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của một đại biểu Quốc hội.
2. Có trách nhiệm với cử tri, liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri
và thƣờng xuyên dành thời gian để tiếp xúc cử tri, nhân dân, để tìm hiểu, lắng nghe
tâm tƣ, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị
của cử tri với Quốc hội, với các cơ quan nhà nƣớc, các tổ chức hữu quan,…
3. Với tƣ cách là đại biểu đại diện cho khối doanh nghiệp cũng nhƣ ngƣời lao động
trên địa bàn tỉnh, ngoài việc tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri nơi sinh sống
và làm việc, t i cam kết thƣờng xuyên tiếp xúc với doanh nhân, doanh nghiệp,
ngƣời lao động trên địa bàn tỉnh th ng qua các tổ chức hiệp hội, hội ngành nghề,
các doanh nhân, doanh nghiệp,… để nắm bắt tâm tƣ, nguyện vọng, tháo g kịp thời
những vƣớng mắc của cử tri, của doanh nhân, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần cải
thiện m i trƣờng đầu tƣ, tạo việc làm cho ngƣời lao động, nâng cao đời sống của
ngƣời dân tại địa phƣơng.
4. Tập trung nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự án luật mới,
luật sửa đổi, bổ sung, liên quan đến chính sách phúc lợi của ngƣời lao động, môi
trƣờng kinh doanh tại địa phƣơng và cả nƣớc bảo vệ quyền lợi chính đáng của
doanh nghiệp bảo vệ hàng hóa iệt Nam chất lƣợng cao tháo g khó khăn, vƣớng
mắc cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản uất, kinh doanh cải cách thủ
tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài chính, thuế, đầu tƣ,…

