CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
QUÁCH CAO MINH
- Họ và tên: Quách Cao Minh
- Ngày, tháng, năm sinh: 07-8-1978.
- Quê quán: Xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
- Nơi ở hiện nay: Ấp Cầu Tre, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, tỉnh Long An.
- Dân tộc: Kinh.
- Tôn giáo: Không.
- Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trƣờng.
- Học vị: Thạc sĩ.
- Học hàm: Không.
- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1.
- Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thƣ Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và
Dịch vụ tài nguyên môi trƣờng, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Long An.
- Nơi làm việc: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Long An.
- Ngày vào Đảng: 29-7-2011.
- 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, trách
nhiệm là ngƣời đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, tôi sẽ tích
cực nghiên cứu, đi sát thực tiễn, tìm hiểu tâm tƣ, nguyện vọng của nhân dân để từ
đó mang tiếng nói của nhân dân đến Quốc hội; đồng thời, tập trung tham mƣu, đề
xuất và phối hợp các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố triển khai quyết liệt,
đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:
Một là, tận tâm, tận lực, cùng với tập thể công chức, viên chức, ngƣời lao động làm
tốt công việc đƣợc giao, vì mục tiêu dân giàu, nƣớc mạnh, dân chủ, công bằng, văn
minh. Phát huy đức tính gần dân, trọng dân, lắng nghe tâm tƣ, nguyện vọng của
dân, kịp thời phản ánh cái khó của dân đến cơ quan chức năng, Quốc hội để cùng
tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc. Bên cạnh đó, kiên trì theo dõi, giám sát việc giải
quyết khó khăn cho cử tri, đấu tranh bảo vệ lợi ích chính đáng của ngƣời dân.
Hai là, cùng với tập thể Đảng ủy Sở Tài Nguyên và Môi trƣờng phối hợp chặt chẽ
lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố đề xuất, tham mƣu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây
dựng hệ thống mạng lƣới quan trắc tự động nƣớc mặt, không khí, nƣớc thải từ các
khu, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp phát sinh lƣu lƣợng nƣớc thải lớn trên
toàn tỉnh, đồng thời tích hợp với hệ thống quan trắc quốc gia. Qua đó, nhằm kịp
thời phát hiện các hành vi vi phạm về môi trƣờng và chủ động ngăn chặn, khắc
phục ô nhiễm về môi trƣờng. Xây dựng kế hoạch cụ thể để cùng các cấp, các
ngành và toàn thể nhân dân nâng cao năng lực ứng phó, phòng tránh, giảm nhẹ
thiên tai do biến đổi khí hậu, bảo đảm an toàn cho sản xuất và sinh hoạt của ngƣời
dân,...
Ba là, cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị với Quốc hội xây dựng và
hoàn thiện các chính sách tạo điều kiện thuận lợi và công bằng về đất đai, giảm các
thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trƣờng, khai thác khoáng sản,… thúc
đẩy ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ vào cải thiện môi trƣờng, giúp môi
trƣờng và xã hội phát triển ổn định bền vững.
Bốn là, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh cải cách thủ tục
hành chính, thực hiện công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách, các dự án đầu
tƣ, phát huy quyền dân chủ của nhân dân.

Với chuyên môn là thạc sĩ môi trƣờng và gần 20 năm công tác trong ngành Tài
nguyên và Môi trƣờng, nếu đƣợc cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ
nỗ lực hết mình, phát huy hết khả năng, sở trƣờng và kinh nghiệm công tác để làm
thật tốt vai trò của ngƣời đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc
cử tri để hiểu rõ hơn tâm tƣ, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và
tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân, từ đó tham mƣu, đề
xuất với Quốc hội, HĐND tỉnh, UBND tỉnh có các giải pháp tháo gỡ hiệu quả.

