CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
LÊ THỊ HỒNG GẤM
- Họ và tên: LÊ THỊ HỒNG GẤM
- Ngày, tháng, năm sinh: 16-10-1975.
- Quê quán: Xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
- Nơi ở hiện nay: Số 92A/4A, đƣờng Trần Phong Sắc, khu phố Bình Yên Đông 2,
phƣờng 4, TP.Tân An, tỉnh Long An.
- Dân tộc: Kinh.
- Tôn giáo: Không.
- Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kinh tế; Thạc sĩ chuyên ngành
Chính sách công.
- Học vị: Thạc sĩ.
- Học hàm: Không.
- Lý luận chính trị: Trung cấp.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B.
- Nghề nghiệp, chức vụ: Trƣởng phòng Quản lý giá - công sản, Sở Tài chính tỉnh
Long An.
- Nơi làm việc: Phòng Quản lý giá - công sản, Sở Tài chính tỉnh
Long An.
- Ngày vào Đảng: 19-6-2006.
- Đại biểu Quốc hội khóa: Không.
- Đại biểu HĐND nhiệm kỳ: Không.

CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Nếu đƣợc quý cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ cố gắng
hoàn thành trách nhiệm là ngƣời đại biểu của nhân dân với phƣơng châm hành
động nhƣ sau:
1. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, tham gia các buổi tiếp xúc cử tri với tinh thần luôn
tôn trọng, chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri để hiểu thêm tâm tƣ,
nguyện vọng và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội.
Kiến nghị Quốc hội giám sát những vấn đề mà nhân dân quan tâm; thực hiện tiếp
công dân, nghiên cứu, kịp thời chuyển đơn, thƣ khiếu nại, tố cáo của công dân đến
các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và theo dõi, giám sát việc giải quyết khiếu
nại, tố cáo của công dân.
2. Với kinh nghiệm và thực tiễn công tác trong ngành Tài chính, tôi không ngừng
học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, phối hợp đồng nghiệp nghiên cứu, đề xuất các
cơ chế, chính sách liên quan đến việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công có
hiệu quả, minh bạch; khai thác và quản lý, sử dụng tốt các nguồn thu của ngân sách
Nhà nƣớc. Cùng với các đại biểu Quốc hội, tham gia tích cực trong việc xây dựng
các cơ chế, chính sách thu hút và huy động có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tƣ
phát triển kinh tế, nông nghiệp, nông thôn, kết cấu hạ tầng giao thông; cơ chế,
chính sách giải quyết các vấn đề bảo đảm an sinh xã hội cho ngƣời dân và gia đình
chính sách, ngƣời có công với cách mạng.
3. Nếu đƣợc bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên
họp toàn thể của Quốc hội; có điều kiện tham gia trực tiếp, thảo luận và biểu quyết
các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội. Tham gia hoạt động của các
cơ quan của Quốc hội và của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhà.
4. Là đại biểu nữ, tôi sẽ tích cực hoạt động vì quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, tham
gia đóng góp xây dựng chƣơng trình thúc đẩy bình đẳng giới nhằm tạo điều kiện
cho phụ nữ tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần
nâng cao vị trí, vai trò của phụ nữ trong xã hội để làm tốt hơn vai trò của phụ nữ
trong việc chăm lo hạnh phúc gia đình, xây dựng hình ảnh đẹp của ngƣời phụ nữ

Việt Nam dịu dàng, đằm thắm, đảm đang. Tích cực tham gia xây dựng các chƣơng
trình đào tạo nghề cho thanh niên lập nghiệp.

