
 
 

 
 
 
 

TÓM TẮT TIỂU SỬ
Ông LÊ THANH PHONG 
- Thành ủy viên Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; 
Bí thư Ban Cán sự đảng, Thẩm phán cao cấp, Chánh 
án Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
- Tiến sỹ Luật - Chuyên ngành Luật hình sự và Tố 
tụng hình sự, cao cấp lý luận chính trị 
Là đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 7, Thành phố 
Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021 
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 
2021 - 2026) 
Đơn vị bầu cử số: 3        Quận: 5, 8, 11 

 

Ông LÊ THANH PHONG, sinh ngày 06 tháng 10 năm 1967. Quê quán: 
Xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Hiện cư trú tại: Số 112 
Đường số 47, Tổ dân phố 54, Khu phố 4, phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Ông như sau: 
- Từ tháng 01 năm 1991 đến tháng 02 năm 1996: Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Từ tháng 02 năm 1996 đến tháng 12 năm 1999: Thẩm phán Tòa án nhân 

dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng 
sản Việt Nam ngày 03 tháng 02 năm 1997. 

- Từ tháng 12 năm 1999 đến tháng 12 năm 2001: Thẩm phán Tòa án nhân 
dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 12 năm 2001 đến tháng 9 năm 2011: Thẩm phán sơ cấp, Phó 
Chánh án Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 01 năm 2012: Thẩm phán sơ cấp, 
Quyền Chánh án Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 12 năm 2016: Thẩm phán trung cấp, 
Chánh án Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Hội đồng 
nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

- Từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 6 năm 2019: Ủy viên Ban Cán sự 
Đảng, Đảng ủy viên, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 7 năm 2019 đến nay: Thành ủy viên; Bí thư Ban Cán sự Đảng, 
Thẩm phán cao cấp, Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ông đã được tặng thưởng: Chiến sỹ thi đua Tòa án nhân dân (năm 2014, 2019). 
Ông LÊ THANH PHONG 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: 3, Quận: 5, 8, 11.  
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHÓA XV LÊ THANH PHONG 

 
 
 
 

Là công chức trưởng thành từ cơ sở, hơn 30 năm công tác với nhiều 
nhiệm vụ, vị trí khác nhau trong Tòa án. Bản thân tôi đã tích lũy nhiều kinh 
nghiệm thiết thực từ trong công việc và cuộc sống. Được giới thiệu ứng cử đại 
biểu Quốc hội là niềm vinh dự to lớn, nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn sẽ là 
cơ hội giúp cho tôi được tham gia trực tiếp vào các hoạt động xây dựng, hoàn 
thiện hệ thống pháp luật, đồng thời là điều kiện để tôi nói lên tiếng nói, nguyện 
vọng của Nhân dân, thay mặt Nhân dân thực hiện quyền giám sát tối cao và 
quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước. Tôi hứa sẽ là cầu nối hiệu quả giữa 
cử tri với Quốc hội; luôn lắng nghe tâm tư, tình cảm và phản ánh kịp thời ý chí, 
nguyện vọng của cử tri về các vấn đề cụ thể cũng như những vấn đề chung, 
trong đó nỗ lực tập trung làm tốt một số vấn đề cơ bản như sau: 

1. Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết 
131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội, không tổ chức Hội đồng nhân 
dân quận, phường, tiến đến xây dựng chính quyền đô thị, tôi quan tâm kiến nghị 
chính sách, pháp luật để thực hiện mạnh mẽ hơn nữa công tác cải cách hành 
chính - thủ tục hành chính, cải cách tư pháp - hành chính tư pháp. Xây dựng và 
hoàn thiện hệ thống chính quyền thông minh, hiện đại, thân thiện phục vụ Nhân 
dân. Xây dựng hệ thống Tòa án công khai, minh bạch vì Nhân dân phục vụ, vì 
Công lý bảo vệ, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 
động tố tụng, tiến tới xây dựng Tòa án điện tử, nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập 
và phục vụ tốt hơn cho người dân. 

2.  Nỗ lực phát huy vai trò đại biểu dân cử, gắn với nhiệm vụ Ủy viên Ban 
Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, tôi sẽ tham gia kiến nghị Đảng bộ, 
chính quyền Thành phố tiếp tục hoàn thiện các thể chế, thực hiện có hiệu quả 
các chính sách đặc thù của Thành phố, huy động tối đa các nguồn lực để phát 
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Bảo 
đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đặc biệt 
quan tâm và đề xuất những giải pháp cụ thể, thiết thực để chăm lo cho cộng 
đồng các dân tộc, thành phần lao động nghèo, các nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị 
tổn thương trong xã hội. 

3. Với nhiệm vụ đại biểu dân cử, gắn với trách nhiệm là Chánh án Tòa án 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tôi sẽ tiếp tục tập trung tâm sức, trí tuệ xây 
dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, đáp ứng ngày càng tốt hơn với yêu cầu 
phát triển của xã hội. Quyết tâm xây dựng Tòa án là nơi bảo vệ công lý, bảo vệ 
quyền con người, đem lại sự công bằng và lẽ phải cho người dân, xứng đáng với 
niềm tin của người dân với Tòa án. 

Với trách nhiệm trước Nhân dân, nếu được trúng cử, tôi nguyện nỗ lực 
toàn diện để hoàn thành tốt chương trình hành động và trọng trách là người đại 
biểu của Nhân dân, góp phần xây dựng đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh 
ngày càng phát triển./. 


