CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
PHAN THỊ MỸ DUNG
- Họ và tên: PHAN THỊ MỸ DUNG
- Ngày, tháng, năm sinh: 28-11-1974.
- Quê quán: Xã Phƣớc Vân, huyện Cần Đƣớc, tỉnh Long An.
- Nơi ở hiện nay: Số 140/7, đƣờng Nguyễn Minh Đƣờng, khu phố Bình Yên Đông
3, phƣờng 4, TP.Tân An, tỉnh Long An.
- Dân tộc: Kinh.
- Tôn giáo: Không.
- Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Sƣ phạm Ngữ văn, Thạc sĩ
chuyên ngành Luật Hiến pháp.
- Học vị: Thạc sĩ.
- Học hàm: Không.
- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1.
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Long An; Bí thƣ Đảng ủy,
Giám đốc Sở Tƣ pháp tỉnh Long An.
- Nơi làm việc: Sở Tƣ pháp tỉnh Long An.
- Ngày vào Đảng: 10-12-2007.
- Đại biểu Quốc hội khóa: XIV.
- Đại biểu HĐND nhiệm kỳ: Không.

CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Nếu đƣợc cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ mang
tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của cử tri, đặc biệt cử tri tỉnh Long An vào nghị
trƣờng của Quốc hội. Tôi sẽ phấn đấu, tận tâm và tận lực thực hiện 5 nội dung mà
tôi tâm huyết nhất:
Thứ nhất, thực hiện tốt vai trò là “chiếc cầu nối” giữa nhân dân với Quốc hội;
thƣờng xuyên sâu sát cơ sở để gặp gỡ, chân thành lắng nghe dân nói để hiểu tâm
tƣ, nguyện vọng của nhân dân, những khó khăn, vƣớng mắc trong thực thi pháp
luật của nhân dân, từ đó tham gia đề xuất cấp thẩm quyền kịp thời giải quyết. Tôi
sẽ đề nghị Quốc hội tập trung giám sát việc giải quyết những vấn đề bức xúc, phản
ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện phòng, chống tham
nhũng, lãng phí; đặc biệt là vấn đề cải cách hành chính nhằm bảo đảm quyền và lợi
ích hợp pháp của nhân dân một cách thuận lợi nhất, đầy đủ và hiệu quả nhất, phát
huy quyền dân chủ của nhân dân.
Thứ hai, với vốn kinh nghiệm và thực tiễn của 23 năm công tác trong ngành Tƣ
pháp, tôi sẽ thuận lợi hơn trong việc trực tiếp tham gia xây dựng văn bản pháp quy
của Quốc hội, góp phần đạt đƣợc mục đích là các chính sách, quy định của luật
phải điều chỉnh kịp thời, hiệu quả cho phát triển KT-XH,...
Thứ ba, với xu thế phát triển của đất nƣớc nói chung và của tỉnh Long An nói
riêng, tôi sẽ quan tâm đóng góp tích cực vào việc xây dựng chính sách, pháp luật
về đầu tƣ, quản lý đầu tƣ, tạo hành lang pháp lý an toàn cho nhà đầu tƣ với những
quy định ổn định, bền vững, tạo môi trƣờng đầu tƣ thông thoáng, thuận lợi cho nhà
đầu tƣ. Đồng thời, tôi cũng sẽ đặc biệt quan tâm đến chế độ, chính sách, pháp luật
để bảo đảm an sinh xã hội, an toàn lao động của công nhân ở các khu, cụm công
nghiệp, nhất là việc bảo đảm các thiết chế văn hóa và các điều kiện đời sống vật
chất, tinh thần của con em công nhân và nữ công nhân.
Thứ tƣ, tôi sẽ đóng góp thiết thực trong đề xuất cơ chế, chính sách thu hút và huy
động có hiệu quả các nguồn lực đầu tƣ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đẩy
mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đề xuất các cơ chế, chính
sách hỗ trợ đặc biệt, hiệu quả, thiết thực cho nông dân, để không còn nông dân là
hộ nghèo, hộ đói, hộ khó khăn;...

Thứ năm, tham gia xây dựng các chƣơng trình về phát triển toàn diện thanh, thiếu
niên, đặc biệt là vấn đề việc làm cho sinh viên khi ra trƣờng, cho lao động sau đào
tạo và vấn đề tiền lƣơng của cán bộ công chức, đặc biệt là chính sách đối với cán
bộ, công chức, ngƣời hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố,...

