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CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV 

NGUYỄN THANH HẢI 

- Họ và tên: NGUYỄN THANH HẢI 

- Ngày, tháng, năm sinh: 30-11-1972. 

- Quê quán: Xã Phƣớc Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 

- Nơi ở hiện nay: Số 39, đƣờng Hoàng Anh, khu phố Thủ Tửu 2, phƣờng Tân 

Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An. 

- Dân tộc: Kinh. 

- Tôn giáo: Không. 

- Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán các doanh 

nghiệp, Hành chính học; Thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học. 

- Học vị: Thạc sĩ. 

- Học hàm: Không. 

- Lý luận chính trị: Cao cấp. 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1. 

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy Long An. 

- Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy Long An. 

- Ngày vào Đảng: 24-10-1998. 

- Đại biểu Quốc hội khóa: Không. 

- Đại biểu HĐND nhiệm kỳ: Không. 

 

 



CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Nếu đƣợc sự tin tƣởng, tín nhiệm của cử tri, tôi sẽ phấn đấu hết sức mình để thực 

hiện trọng trách của ngƣời đại biểu Quốc hội. Tôi sẽ thƣờng xuyên nắm tình hình, 

sâu sát cơ sở, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với cử tri và nhân dân; phát huy quyền làm 

chủ của nhân dân; lắng nghe những tâm tƣ, nguyện vọng chính đáng của cử tri và 

nhân dân để phản ánh đầy đủ và kịp thời đến Quốc hội, Chính phủ xem xét, giải 

quyết; đồng thời đề xuất Quốc hội tập trung giám sát đối với những vấn đề bức 

xúc, phát sinh mà dƣ luận, cử tri quan tâm. 

Với vai trò, trách nhiệm của mình, tôi sẽ nghiên cứu, đề xuất Quốc hội tiếp tục 

hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đời sống nhân dân, 

thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

Cùng với lãnh đạo tỉnh tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả 3 chƣơng trình 

đột phá, 3 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, với 

quyết tâm chính trị cao nhất để đạt đƣợc mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị 

quyết đã đề ra. Trong đó, tập trung chuyển đổi, phát triển đồng bộ công nghiệp và 

nông nghiệp theo hƣớng ứng dụng công nghệ cao. Đặc biệt là triển khai công trình 

trọng điểm Đƣờng tỉnh 827E là Trục động lực kết nối TP.HCM - Long An - Tiền 

Giang; lựa chọn, thu hút, kêu gọi đầu tƣ các dự án công nghiệp công nghệ cao, 

không gây ô nhiễm môi trƣờng, khai thác và phát triển các huyện Cần Giuộc, Cần 

Đƣớc, Châu Thành. Tiếp tục đầu tƣ, phát triển TP.Tân An, phấn đấu đến năm 2025 

trở thành đô thị loại I.  

Tôi sẽ quan tâm đề xuất những giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác, hợp 

tác xã; tập trung phát triển sản xuất các cây trồng, vật nuôi có hiệu quả theo hƣớng 

ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới ở các địa phƣơng; xây 

dựng huyện Châu Thành là huyện nông thôn mới nâng cao. Có giải pháp chủ động 

ứng phó với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn; quan tâm giải quyết vấn đề thiếu 

nƣớc sạch phục vụ sinh hoạt của ngƣời dân các xã vùng hạ ở huyện Cần Giuộc, 

Cần Đƣớc,… Tiếp tục kiến nghị, thực hiện cải cách giáo dục phù hợp, đáp ứng yêu 

cầu phát triển; nâng cao chất lƣợng chăm sóc sức khỏe nhân dân; tích cực phòng, 

chống có hiệu quả các loại dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19. Thực hiện tốt các 

chính sách về an sinh xã hội, các chế độ, chính sách đối với ngƣời có công, ngƣời 

nghèo, ngƣời có hoàn cảnh khó khăn; chăm lo đời sống cho công nhân và ngƣời 

lao động ở các khu, cụm công nghiệp. Chủ động đấu tranh phòng, chống các loại 



tội phạm, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo 

đảm đời sống yên lành cho nhân dân.  

Đặc biệt là tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính và tăng cƣờng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thƣờng 

xuyên xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh; 

xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, uy tín, 

ngang tầm nhiệm vụ, nhất là nâng cao tinh thần, thái độ thực thi công vụ, phục vụ 

nhân dân; trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên, ngƣời đứng đầu phải thực hiện tốt vai 

trò, trách nhiệm nêu gƣơng. 


