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Ông LÊ HOÀI NAM, sinh ngày 06 tháng 11 năm 1972. Quê quán: Xã 
Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Hiện cư trú tại: 69 đường số 5, 
khu dân cư Nam Rạch Chiếc, khu phố 3, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Ông như sau: 

- Từ tháng 9 năm 1997 đến tháng 8 năm 2002: Giáo viên trường Trung học 
cơ sở - Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, quận Tân Bình. 

- Từ tháng 8 năm 2002 đến tháng 5 năm 2005: Giáo viên trường Trung học 
phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình. 

- Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 02 tháng 4 năm 2005 
- Từ tháng 5 năm 2005 đến tháng 7 năm 2007: Phó hiệu trưởng trường 

Trung học phổ thông Trường Chinh, Quận 12. 
- Từ tháng 7 năm 2007 đến tháng 3 năm 2009: Ủy viên Ban chấp hành 

Đảng bộ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9. 
- Từ tháng 3 năm 2009 đến tháng 6 năm 2011: Ủy viên Ban chấp hành 

Đảng bộ, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo. 
- Từ tháng 6 năm 2011 đến nay: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Ông đã được tặng thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014. 

Ông LÊ HOÀI NAM được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố 
Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), 
đơn vị bầu cử số: 9, Quận/huyện: 4, 7, Nhà Bè, Cần Giờ.  

 
ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV 

VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
NHIỆM KỲ 2021 - 2026 



CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHÓA XV LÊ HOÀI NAM 

 

Kính thưa đồng bào cử tri hiện nay tôi là Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
Thành phố Hồ Chí Minh. Với vai trò của mình tôi đã phối hợp với các Sở, ngành 
trong việc xây dựng trường lớp đảm bảo chỗ học cho học sinh thành phố hàng năm, 
xây dựng các chính sách hỗ trợ để thu hút giáo viên, các chế độ tăng cường dinh 
dưỡng cho học sinh. Các chính sách miễn giảm học phí cho học sinh nghèo. 

Vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh 
giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Nếu được cử tri lựa chọn tôi sẽ 
tập trung các nội dung sau:  

I. Về lĩnh vực giáo dục - đào tạo: để giáo dục thực sự là quốc sách hàng 
đầu; đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Tôi xác định: 

1. Tích cực đưa luật Giáo dục thực sự đi vào cuộc sống, thông qua luật 
Giáo dục, ban hành Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2030, tạo 
nền tảng vững chắc cho công cuộc đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng đào 
tạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế, sớm đưa nền giáo dục nước nhà ngang 
tầm khu vực và thế giới. 

2. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nâng chuẩn cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ 
quản lý giáo dục; cải thiện chế độ chính sách cho giáo viên trực tiếp giảng dạy. 

3. Tăng cường đầu tư các nguồn lực cho phát triển giáo dục và đào tạo, nhất 
là việc xây dựng trường lớp, nhà vệ sinh cho học sinh ở các vùng núi, vùng sâu 
khó khăn. 

4. Tập trung hoàn thành tốt chương trình hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh 
khó khăn 

II. Về lĩnh vực kinh tế - xã hội: tôi tập trung những vấn đề còn gây bức xúc 
trong xã hội, cần được giải quyết một cách quyết liệt, căn cơ, hiệu quả:  

1. Những vấn đề chung: tham nhũng chưa được ngăn chặn và đẩy lùi; tai 
nạn giao thông không giảm; chỉ số giá tiêu dùng, lạm phát tăng mức cao ảnh 
hưởng không nhỏ đến đời sống người dân, tác động không tốt đến tâm lý xã 
hội; chế độ lương hưu còn nhiều bất cập; thủ tục hành chính còn rườm rà, 
chồng chéo. 

2. Phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh: tập trung giải quyết những vấn đề cấp 
bách như: thực hiện nhiệm vụ kép trong dịch bệnh Covid, nạn kẹt xe, ngập 
nước, ô nhiễm môi trường, vấn đề tội phạm, chất lượng nguồn nhân lực, thủ tục 
hành chính.  

Phạm vi ngành: xây dựng trường, lớp. Chế độ thu hút giáo viên. Miễn 
giảm học phí. 

Trên tinh thần đó, nếu được sự tín nhiệm của cử tri, tôi sẽ cố gắng, nỗ lực 
hoàn thành tốt nhiệm vụ người Đại biểu Quốc hội, qua đó, góp sức mình vào 
công việc chung của đất nước, vì cuộc sống hạnh phúc của Nhân dân; từng bước 
nâng cao đời sống của người dân, nhất là người dân lao động./. 


