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Ông ĐẶNG HIẾU, sinh ngày 04 tháng 9 năm 1991. 
Quê quán: Xã Duy An, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 
Hiện cư ngụ tại: 304 đường Thái Phiên, Tổ dân phố 3, Khu phố 1, Phường 8, 

Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 
Quá trình công tác của Ông như sau: 
- Từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 5 năm 2013: công tác tại Ủy ban nhân 

dân Phường 8 với chức danh Cán bộ tổ chức. 
 - Từ tháng 5 năm 2013 đến tháng 11 năm 2014: công tác tại Ủy ban nhân 

dân Phường 8 với chức danh Phó Bí thư Đoàn phường. 
Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 22 tháng 11 năm 2013. 
- Từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 10 năm 2017: công tác tại Ủy ban nhân dân 

Phường 8 với chức danh Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 
Nam phường.   

Tháng 5 năm 2016 là Đại biểu Hội đồng Nhân dân Phường 8, Quận 11 
nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

- Từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 5 năm 2020: Ủy viên Ban thường vụ, 
Trưởng Ban Mặt trận - An ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư Quận đoàn, Phó 
Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quận 11. 

- Từ tháng 5 năm 2020 đến nay: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan 
Đảng, Đoàn thể Quận 11; Bí thư Chi bộ Quận Đoàn 11; Chủ tịch Công đoàn cơ sở 
cơ quan Quận Đoàn 11; Phó Bí thư Quận Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên 
Việt Nam Quận 11. 

Ông đã được tặng thưởng: Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; Bằng khen của Trung 
ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; 
Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2015, 2016, 2018. 

Ông ĐẶNG HIẾU được Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố 
Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số: 12, Quận 11. 

 

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  
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐẶNG HIẾU 

 
Tôi tên là Đặng Hiếu, sinh ngày 04 tháng 09 năm 1991, ngày vào Đảng là 

ngày 22 tháng 11 năm 2013, hiện đang sinh hoạt Đảng tại chi bộ Quận đoàn, 
Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể Quận 11, nơi cư trú tại 304 Thái Phiên, Tổ dân 
phố 3, Khu phố 1, Phường 8, Quận 11, chức vụ công tác hiện nay Phó Bí thư 
Quận đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quận 11. 

Bản thân luôn luôn tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Luôn giữ vững lập trường tư 
tưởng theo chủ trương và đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.  

Nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
tôi sẽ quyết tâm thực hiện những điều sau: 

1. Thứ nhất, là phải chuyển tải cho được những kiến nghị, những bức xúc 
của cử tri đến Hội đồng nhân dân Thành phố và các cơ quan nhà nước bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Để làm được như vậy, tôi 
phải giữ mối liên hệ với cử tri, gặp gỡ với cử tri trước và sau mỗi kỳ họp của 
Hội đồng nhân dân Thành phố để nắm bắt những ý kiến cũng như phản hồi và 
thông tin lại cho cử tri, tạo mối quan hệ chặt chẽ, lắng nghe ý kiến của Nhân 
dân, qua đó đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những bức xúc 
của nhân dân trên các lĩnh vực, đảm bảo cho những ý kiến chính đáng của nhân 
dân phải được khẩn trương giải quyết. 

2. Thứ hai, tôi sẽ tích cực cùng với Hội đồng nhân dân Thành phố tham 
gia xây dựng đề án, chính sách đào tạo nghề cho đoàn viên, thanh niên đặc biệt 
là bộ đội xuất ngũ và những người yếu thế trong xã hội. 

3. Thứ ba, tôi quan tâm đến các chương trình huấn luyện, trang bị kỹ năng 
thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi, để đây sẽ trở thành hành trang của mỗi người 
trước những thách thức của cuộc sống và những đòi hỏi mới của công cuộc hội nhập.  

4. Thứ tư, tôi quan tâm các chính sách, giải pháp nâng cao chất lượng cuộc 
sống của người dân, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu nhi. Tôi kiến nghị chính 
quyền đầu tư mạnh mẽ hơn các tụ điểm sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, công 
viên, hồ bơi và mảng xanh cần thiết phục vụ cho nhân dân. Tạo môi trường văn 
hóa lành mạnh, đầu tư nhiều các khu vui chơi cho trẻ em, kiến nghị các cơ quan 
quản lý nhà nước có chính sách và biện pháp bảo vệ thiếu niên nhi đồng.  

5. Thứ năm, tôi sẽ thường xuyên dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm 
bắt thực thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên và 
đưa tiếng nói của đoàn viên, thanh niên đến lãnh đạo cấp trên kịp thời để giải 
quyết, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, thanh niên trên 
địa bàn.  

Dù được hay không được tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi vẫn nguyện sẽ đem hết tâm 
huyết, kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình nói lên tiếng nói trung thực, bức 
xúc của nhân dân trong các diễn đàn để góp phần xây dựng Nhà nước ta thực sự 
là Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân./. 


