CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
TRẦN THỊ THANH THÚY
- Họ và tên: TRẦN THỊ THANH THÚY
- Ngày, tháng, năm sinh: 11-9-1981.
- Quê quán: Ấp 1, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
- Nơi ở hiện nay: Số 5, ấp 4, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
- Dân tộc: Kinh.
- Tôn giáo: Không.
- Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Chuyên ngành Công nghệ
thực phẩm.
- Học vị: Thạc sĩ.
- Học hàm: Không.
- Lý luận chính trị: Trung cấp.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B.
- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trƣởng phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh Long An.
- Nơi làm việc: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long
An.
- Ngày vào Đảng: 31-7-2013.
- Đại biểu Quốc hội khóa: Không.
- Đại biểu HĐND nhiệm kỳ: Không.

CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Nếu ƣ c cử tri tin tƣởng, t n nhiệm ầu làm ại iểu
kết sẽ thực hiện chƣơng trình hành ộng:

uốc hội hó

V, tôi c m

1. Phấn ấu thực hiện làm tròn ầy ủ nhiệm vụ, quyền hạn củ ngƣời ại biểu
Quốc hội - ngƣời ại biểu nhân dân theo quy ịnh của pháp luật: Tham gia xây
dựng pháp luật; tham gia hoạt ộng giám sát; tham gia thảo luận, quyết ịnh các
vấn ề quan trọng củ ất nƣớc thông qua việc luôn tích cực nghiên cứu, tìm hiểu
tình hình trong nƣớc và thế giới, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt ộng củ ại
biểu Quốc hội. Không ngừng học tập, rèn luyện, tu dƣỡng, nâng c o trình ộ năng
lực, tập trung trí tuệ, bản lĩnh ch nh trị và kiến thức chuyên môn nhằm thực hiện
nhiệm vụ ại biểu nhân dân, áp ứng yêu cầu nâng cao chất lƣ ng hoạt ộng của
ại biểu Quốc hội.
2. Giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết với cử tri bằng nhiều hình thức nhằm lắng
nghe, thu thập ý kiến của cử tri, phân tích thông tin và phản ánh trung thực, kịp
thời ến Quốc hội, trƣớc các cơ qu n chức năng, tổ chức và ngƣời có thẩm quyền
những ề xuất, kiến nghị, tâm tƣ, nguyện vọng của cử tri, xem xét, giải quyết nhằm
bảo vệ quyền và l i ích h p pháp, ch nh áng củ công dân theo quy ịnh của pháp
luật; thƣờng xuyên ôn ốc, theo dõi việc giải quyết; yêu cầu ngƣời có thẩm quyền
thông báo cho mình biết kết quả và thông áo cho ngƣời có kiến nghị, phản ánh
biết.
3. Về chuyên môn công tác: Sẽ cùng với các ngành chức năng nghiên cứu, tham
mƣu ề xuất với Đoàn ại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành
các văn ản quy phạm pháp luật về các chính sách, chế ộ thuộc thẩm quyền áp
ứng yêu cầu sát với tình hình củ ị phƣơng, ảo ảm tính khả thi và hiệu quả
trong thực tế, dễ hiểu, dễ áp dụng thực hiện kiểm tra, giám sát của các cấp, các
ngành và sự giám sát của nhân dân. Mạnh dạn ề xuất các biện pháp, kế hoạch
phát triển ngành Khoa học - Công nghệ, gắn phát triển kinh tế với nâng cao dân trí
và ào tạo nguồn nhân lực chất lƣ ng một cách ồng bộ, gắn sản xuất nông nghiệp
với ứng dụng khoa học - công nghệ cho phù h p với tình hình hội nhập quốc tế,
cách mạng công nghiệp 4.0 và tình trạng biến ổi khí hậu nhƣ hiện nay, bảo ảm
tăng năng suất, hiệu quả, giải phóng sức l o ộng của nông dân.

4. u n tâm ến những vấn ề có liên qu n ến quyền l i của phụ nữ và trẻ em:
Sức khỏe và sinh sản; ào tạo và học tập nâng c o trình ộ về mọi mặt; l o ộng,
việc làm; thu nhập, cuộc sống, việc phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng ời
sống văn hó , chăm lo hạnh phúc gi ình; các vấn ề liên qu n thúc ẩy thực hiện
hiệu quả Luật Bình ẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gi ình;...

