
CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV 

NGUYỄN THỊ KIM NGUYÊN 

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM NGUYÊN 

- Ngày, tháng, năm sinh: 03-5-1983. 

- Quê quán: Xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. 

- Nơi ở hiện nay: Số 11/66A, đƣờng Nguyễn Minh Trƣờng, phƣờng 3, thành phố 

Tân An, tỉnh Long An. 

- Dân tộc: Kinh.  

- Tôn giáo: Không. 

- Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Sƣ phạm Anh; Thạc sĩ chuyên 

ngành Giảng dạy ngôn ngữ Anh. 

- Học vị: Thạc sĩ  

- Học hàm: Không. 

- Lý luận chính trị: Không. 

- Ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Anh, tiếng Pháp C. 

- Nghề nghiệp, chức vụ: Tổ phó Tổ Chuyên môn Trƣờng THPT Chuyên Long An. 

- Nơi làm việc: Trƣờng THPT Chuyên Long An. 

- Ngày vào Đảng: 04-3-2017. 

- 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 tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi 

xin hứa sẽ làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Thứ nhất, đối với các vấn đề xã hội: Tôi sẽ phát huy tốt khả năng, sở trƣờng và 

kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của ngƣời đại biểu nhân dân, dành 

nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của nhân 

dân, lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và đƣa tiếng 

nói của nhân dân đến nghị trƣờng Quốc hội. Tôi mong muốn đƣợc tham gia xây 

dựng và giám sát việc thực hiện Hiến pháp, pháp luật và chính sách của Nhà nƣớc, 

đƣợc đóng góp tiếng nói, tham gia vào các diễn đàn của Quốc hội trên các lĩnh vực 

liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần của nhân dân. 

Thứ hai, đối với lĩnh vực giáo dục: Là giáo viên đã có hơn 15 năm gắn bó với 

nghề, có cơ hội du học và tốt nghiệp thạc sĩ giảng dạy Tiếng Anh tại New Zealand 

- một trong những quốc gia có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, có cơ hội tiếp 

xúc với nền văn hóa - giáo dục tiên tiến từ nƣớc bạn, nếu đƣợc tín nhiệm chọn làm 

đại biểu Quốc hội, tôi hứa sẽ là chiếc cầu nối, lắng nghe các chia sẻ, gắn kết các 

nguồn lực giáo dục hiện có để thúc đẩy nền giáo dục tỉnh nhà.  

Theo chủ trƣơng của Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục và đào tạo... trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng điểm là áp dụng 

chƣơng trình giáo dục phổ thông mới. Để thực hiện đƣợc điều này, tôi nghĩ là cần 

có sự tham gia, chung tay của toàn xã hội. Thế nên, tôi hứa sẽ là ngƣời đại diện cho 

nhân dân phối hợp cùng các vị lãnh đạo ngành Giáo dục quan tâm, giám sát và đôn 

đốc các cơ quan thẩm quyền góp phần cải thiện và thực hiện thành công chƣơng 

trình giáo dục phổ thông mới nêu trên trong thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh 

công tác dạy nghề, hƣớng nghiệp; giáo dục kỹ năng sống, đạo đức cho học sinh. 

Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ quan tâm đến chế độ đối với học sinh và cán bộ, nhân 

viên, giáo viên; đấu tranh với những suy nghĩ lệch lạc trong xã hội nhằm bảo vệ 

quyền lợi của giáo viên, học sinh. 

Thứ ba, đối với phong trào bình đẳng giới: Tôi sẽ theo dõi, giám sát việc thực hiện 

và hoàn thiện các chính sách về bình đẳng giới, điều kiện vật chất, tinh thần của 



phụ nữ, ngƣời già và trẻ em, các chính sách đối với cán bộ cơ sở, ngƣời có công, 

vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 


