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Ông NGUYỄN SỸ QUANG, sinh ngày 01 tháng 02 năm 1970. Quê quán: 
Xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Hiện cư trú tại: Số 
90/30 Hòa Bình, tổ dân phố 87, khu phố 6, Phường 5, Quận 11, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Ông như sau: 
- Từ tháng 10 năm 1988 đến tháng 3 năm 2009: Ông gia nhập lực lượng 

Công an nhân dân, là học viên chính quy Trường Đại học An ninh nhân dân, sau 
khi tốt nghiệp, được phân công về Công an Thành phố Hồ Chí Minh và được bố 
trí làm công tác nghiệp vụ an ninh; lần lượt giữ các chức vụ: Phó Đội trưởng, 
Đội trưởng Phòng Bảo vệ Chính trị 4 Công an Thành phố. Ông được kết nạp vào 
Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 30 tháng 12 năm 1993. 

- Từ tháng 4 năm 2009 đến tháng 3 năm 2019: Ông được bổ nhiệm và bố 
trí giữ các chức vụ: Phó Trưởng Phòng Bảo vệ Chính trị 4, Phó Chánh Văn 
phòng Công an Thành phố và Trưởng phòng Tham mưu Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 4 năm 2019 đến nay: Ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Thủ 
trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí 
Minh, được tín nhiệm bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Đảng  bộ Thành phố 
Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025 (từ tháng 10 năm 2020).  

Ông đã được tặng thưởng: Huy chương Vì An ninh Tổ quốc (năm 2014); 
Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất (năm 2007); Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ vì thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (năm 2020).  

Ông NGUYỄN SỸ QUANG được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm 
kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 2, Quận: 1, 3, Bình Thạnh. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
 ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHÓA XV NGUYỄN SỸ QUANG 

 
Hiện, tôi là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; Phó Giám đốc, 

Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Với gần 
28 năm công tác tại Thành phố, tôi đã nỗ lực, cùng tập thể Công an Thành phố 
góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội 
Thành phố trong mọi tình huống, kéo giảm tội phạm liên tiếp 06 năm gần đây; 
đóng góp ý kiến xây dựng nhiều văn bản pháp luật và các chủ trương giải pháp 
quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội Thành phố ngày càng phát triển, hội nhập.  

Tôi vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, cử tri 
nơi công tác, nơi cư trú đã tín nhiệm giới thiệu tôi ra ứng cử Đại biểu Quốc hội 
khóa XV. Nếu được đồng bào cử tri tín nhiệm, lựa chọn tôi sẽ nỗ lực tập trung 
thực hiện các nội dung trọng tâm sau: 

1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và Nhân dân; giữ gìn phẩm chất đạo 
đức của người cán bộ, người đại biểu của nhân dân; luôn rèn luyện, học tập, làm 
theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

2. Tham gia và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của Đại biểu Quốc hội với 
mục tiêu xây dựng NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN, CÔNG BẰNG, ỔN ĐỊNH VÀ 
PHÁT TRIỂN; luôn cầu thị, lắng nghe và đối thoại thẳng thắn nhằm nắm bắt kịp 
thời tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để chuyển tải đầy đủ, trung thực 
đến các cơ quan chức năng, tổ chức, cơ quan có trách nhiệm giải quyết; và giám 
sát, theo dõi đến cùng kết quả giải quyết nhằm trả lời thỏa đáng cho cử tri; có 
thái độ rõ ràng và hành động quyết liệt đấu tranh chống tham nhũng theo tinh 
thần “không có vùng cấm”. 

3. Tập trung đề xuất Quốc hội: (1)Quyết sách các giải pháp, chính sách để 
vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với 
tận dụng hiệu quả thời cơ Cách mạng 4.0; (2)đổi mới quy trình làm luật theo hướng 
hiệu lực, hiệu quả sát với thực tiễn cuộc sống; (3)cải cách mạnh mẽ nền hành chính 
hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm; xây dựng bộ máy Nhà nước chuyên 
nghiệp vì Nhân dân phục vụ; (4)cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố kiên trì 
kiến nghị Quốc hội nghiên cứu điều tiết ngân sách hợp lý để Thành phố có điều 
kiện đầu tư phát triển; (5)ưu tiên xây dựng chính quyền đô thị, Thành phố thông 
minh, phát triển kinh tế số nhằm tăng năng suất lao động và thu nhập của người 
dân; (6)quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc cấp bách như giao thông, môi 
trường, ngập nước, vệ sinh an toàn thực phẩm, ma túy và tệ nạn xã hội… 

4. Với những thuận lợi trên cương vị, lĩnh vực công tác hiện nay, tôi sẽ 
tham gia đề xuất Quốc hội các quyết sách về bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh 
thổ, nhất là vấn đề Biển Đông; tham gia hoàn thiện pháp luật liên quan an ninh 
chính trị, trật tự xã hội, phòng chống hiệu quả các loại tội phạm mới, tội phạm 
xuyên quốc gia, công nghệ cao, tội phạm xâm hại trẻ em; xây dựng lực lượng 
Công an Nhân dân ngày càng chính quy, hiện đại, có mặt hiện đại ngay, xứng 
đáng với niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân. 

Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của đồng bào cử tri./.  


