
CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV 

TRẦN QUỐC QUÂN 

- Họ và tên: Trần Quốc Quân 

- Ngày, tháng, năm sinh: 02-10-1987. 

- Quê quán: Xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

- Nơi ở hiện nay: Số 33, đƣờng số 18, Khu dân cƣ Nam Long, ấp 4, xã An Thạnh, 

huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 

- Dân tộc: Kinh. 

- Tôn giáo: Không. 

- Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật. 

- Học hàm: Không. 

- Học vị: Cử nhân. 

- Lý luận chính trị: Cao cấp. 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B. 

- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh đoàn, Trƣởng ban Công tác 

Thanh niên Tỉnh đoàn Long An. 

- Nơi làm việc: Ban Công tác Thanh niên Tỉnh đoàn Long An. 

- Ngày vào Đảng: 20-10-2011. 

- Đại biểu Quốc hội khóa: Không. 

- Đại biểu HĐND nhiệm kỳ: Không. 

 

 



CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Nếu cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ tập trung, làm 

tốt những công việc sau: 

1. Tích cực tham gia đóng góp xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, ra sức 

nghiên cứu, nắm chắt tình hình KT-XH, đời sống của nhân dân trên địa bàn ứng cử 

để có những đề xuất, kiến nghị các giải pháp hữu hiệu giải quyết kịp thời những 

vấn đề bức xúc của nhân dân. Qua đó làm cơ sở cho việc tham gia xây dựng chính 

sách, pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nƣớc. 

2. Tham gia ý kiến với Quốc hội có quyết sách về an sinh xã hội để cho các tầng 

lớp thanh niên đƣợc thụ hƣởng về lĩnh vực nghề nghiệp và việc làm, về đầu tƣ đào 

tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao và tạo điều kiện cho trí thức trẻ phát huy trí tuệ, 

đóng góp sức lực cho sự phát triển đất nƣớc; về chế độ, chính sách, nâng cao chất 

lƣợng đào tạo và cơ chế trợ giúp sinh viên, học sinh; xây dựng các chính sách 

chăm lo cho trẻ em, thanh, thiếu niên ở các khu, cụm công nghiệp, vùng biên giới 

phát triển một cách toàn diện; các chính sách mới để chăm lo đƣợc tốt hơn, nhiều 

hơn nữa cho cán bộ chuyên trách cấp cơ sở, xã, ấp;... 

3. Từ những kiến nghị của cử tri, các tầng lớp thanh niên, tôi sẽ cùng với tập thể 

Ban Thƣờng vụ Tỉnh đoàn và các tổ chức thành viên của Hội Liên hiệp Thanh niên 

Việt Nam tỉnh nhƣ Hội Sinh viên, Hội Doanh nhân trẻ, Thầy thuốc trẻ, Câu lạc bộ 

Thanh niên tình nguyện nghiên cứu, phát động thành phong trào quần chúng để kết 

nối các nguồn lực xã hội, thực hiện các nguyện vọng chính đáng của cử tri và 

thanh niên. 

4. Tham gia đầy đủ các phiên họp toàn thể của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; 

tích cực tham gia vào quá trình đổi mới, nâng cao chất lƣợng hoạt động của Quốc 

hội; đồng thời, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực, rèn luyện đạo 

đức để thực hiện nhiệm vụ của ngƣời đại biểu Quốc hội, không phụ lòng tin và sự 

ủng hộ của cử tri. 


