






CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

của ông Dương Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân 

nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

 

 

Kính thưa toàn thể cử tri! Tôi Dương Thanh Bình, sinh ngày 08 tháng 8 năm 1961. Quê 

quán xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. 

Tạm trú tại Khu ngoại giao đoàn, nhà BT1.2 - Nhà công vụ Chính phủ, phường Xuân Tảo, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

Chức vụ hiện nay là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội khóa XIV, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Kính thưa toàn thể cử tri! Tôi được tổ chức Đảng phân công, được Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương giới thiệu ứng cử để bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa 

XV nhiệm kỳ 2021-2026, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội, Tôi hứa 

sẽ làm tốt nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội đã được Hiến pháp, pháp luật quy định mà trọng 

tâm là những nhiệm vụ sau đây: 

1. Tôi nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp Nước CHXHCN 

Việt Nam, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

2. Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức tốt; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; gương mẫu 

chấp hành pháp luật; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống tham 

nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm 

pháp luật. 

3. Tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, nhất là tham 

gia xây dựng pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì nhân 

dân; tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Quốc gia; thực hiện các quyền hạn 

của Đại biểu Quốc hội được cử tri ủy quyền theo quy định của pháp luật. 

4. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giám sát của Quốc hội, của Đại biểu Quốc hội theo 

quy định của pháp luật trong các việc thực thi Hiến pháp, Pháp luật, các Nghị quyết của 

Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trọng tâm là những nội dung có liên quan đến 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và đời sống của Nhân dân. Tham 

gia các hoạt động chất vấn tại Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 



5. Liên hệ với cử tri và Nhân dân, lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri và 

Nhân dân; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, với 

các cơ quan tổ chức hữu quan để giải quyết những ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng chính 

đáng của cử tri và Nhân dân. 

6. Để làm tốt nhiệm vụ của Đại biểu Quốc hội, tôi sẽ không ngừng học tập nâng cao kiến 

thức và kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của 

Quốc hội...  

7. Tôi mong mỏi cử tri và Nhân dân quan tâm giúp đỡ và chịu sự giám sát của cử tri trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội, để tôi kịp thời khắc phục những hạn chế 

nhằm ngày càng làm tốt hơn nhiệm vụ của mình, xứng đáng với niềm tin tưởng của cử tri 

và Nhân dân giao cho. 

Trân trọng cảm ơn! 


