CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
LÊ THỊ SONG AN
- Họ và tên: LÊ THỊ SONG AN
- Ngày, tháng, năm sinh: 11-10-1977.
- Quê quán: Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
- Nơi ở hiện nay: Số 20, đƣờng Trƣơng Công Xƣởng, phƣờng 1, thành phố Tân
An, tỉnh Long An.
- Dân tộc: Kinh.
- Tôn giáo: Không.
- Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Sƣ phạm Sinh vật, Tiếng Anh;
Thạc sĩ chuyên ngành Sinh thái học.
- Học vị: Thạc sĩ.
- Học hàm: Không.
- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh.
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Long An.
- Nơi làm việc: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.
- Ngày vào Đảng: 02-9-2002.
- 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 làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ tập
trung thực hiện chƣơng trình hành động:
1. Tôi sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của một đại biểu Quốc hội, thƣờng
xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe, chia sẻ tâm tƣ, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri,
phản ánh kịp thời đến Quốc hội. Tham gia xây dựng và giám sát thực hiện Hiến
pháp, pháp luật, chính sách của Nhà nƣớc có liên quan đến quyền lợi hợp pháp,
chính đáng, đời sống vật chất và tinh thần của ngƣời dân. Tham gia thảo luận và
biểu quyết các vấn đề quan trọng của đất nƣớc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của đại
biểu; đặc biệt là đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến đời sống của ngƣời
dân vùng sâu, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. Tham gia cùng Quốc hội
xây dựng các chính sách nhằm nâng cao chất lƣợng cuộc sống ngƣời dân nhƣ nâng
cao chất lƣợng giáo dục, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chính sách xóa đói - giảm
nghèo, phát triển kinh tế, tạo cơ hội việc làm cho ngƣời dân, xây dựng xã hội an
toàn, lành mạnh, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, kéo giảm tai nạn giao thông. Thực
hiện tốt chính sách về quản lý giá cả, tích cực đóng góp Quốc hội để có chính sách
bảo vệ ngƣời tiêu dùng, ngƣời sản xuất, nhất là lĩnh vực nông nghiệp còn tồn tại
tình trạng “đƣợc mùa, mất giá”,…
2. Cùng với Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tham mƣu lãnh đạo tỉnh triển
khai các giải pháp có hiệu quả thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung
ƣơng Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức, lý tƣởng cách
mạng và trang bị kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Có giải pháp xây dựng môi
trƣờng giáo dục an toàn, lành mạnh, dân chủ, kỷ cƣơng; xây dựng văn hóa học
đƣờng. Quan tâm chăm lo nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý
giáo dục các cấp. Tăng cƣờng công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.
Triển khai, thực hiện tốt chƣơng trình sách giáo khoa mới, dạy học theo hƣớng
phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, nâng cao chất lƣợng giáo dục. Chú
trọng và thực hiện hiệu quả công tác phân luồng học sinh, quan tâm công tác dạy
nghề và hƣớng nghiệp cho thanh, thiếu niên để các em có nhiều cơ hội có việc làm,
lập nghiệp trên chính quê hƣơng mình,...

3. Là ứng cử viên nữ, tôi quan tâm đề xuất đến Quốc hội các chính sách an sinh xã
hội. Ngƣời cao tuổi, ngƣời tàn tật, phụ nữ và trẻ em phải đƣợc chăm sóc và bảo vệ
tốt hơn. Phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo hạnh
phúc gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Tất cả
nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng cuộc sống tốt hơn cho ngƣời dân tỉnh Long
An nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung.
4. Bản thân tôi sẽ không ngừng tu dƣỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng;
kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các hành vi
vi phạm pháp luật khác; tích cực học tập, nghiên cứu những nhu cầu thực tiễn cuộc
sống của nhân dân để tham gia phát biểu, xây dựng pháp luật, chính sách phù hợp
với tình hình phát triển từng vùng, miền của đất nƣớc.

