
 
 

TÓM TẮT TIỂU SỬ 

Ông ĐẶNG QUỐC TOÀN 
- Bí thư Quận ủy Quận 10 
- Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế đối ngoại 
Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021 
Đơn vị bầu cử số: 11        Quận 10 

 

Ông Đặng Quốc Toàn, sinh ngày 26 tháng 8 năm 1977. Quê quán: Tân 
Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương. Hiện cư trú tại: A1807 chung cư Bộ Công 
an, đường số 3, An Khánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Ông như sau:  
- Từ tháng 7 năm 1998 đến tháng 8 năm 2000: Bí thư Đoàn Khóa K34A1, Phó 

Bí thư Đoàn trường Đại học Ngoại Thương - cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Từ tháng 9 năm 2000 đến tháng 4 năm 2005: cán bộ, Ủy viên Ban chấp 

hành Thành Đoàn, Phó Ban Mặt trận Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (từ 
tháng 8 năm 2003), Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh niên Thành phố (từ 
tháng 11 năm 2003). Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 24 
tháng 7 năm 2004. 

- Từ tháng 5 năm 2005 đến tháng 3 năm 2009: Ủy viên Ban chấp hành 
Thành Đoàn, Phó Ban Tổ chức Thành Đoàn (từ tháng 5 năm 2005), Ủy viên Ban 
Thường vụ Thành Đoàn, Trưởng ban công nhân lao động (từ tháng 12 năm 2007). 

- Từ tháng 3 năm 2009 đến tháng 5 năm 2016: Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đoàn, Phó Ban Thanh niên công nhân và đô thị (từ tháng 3 năm 
2009); Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên công 
nhân và đô thị (từ tháng 01 năm 2011); Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn 
(từ tháng 12 năm 2011); Bí thư Trung ương Đoàn (từ tháng 12 năm 2012). 

- Từ tháng 5 năm 2016 đến nay: Bí thư Quận ủy Quận 10, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Đã được tặng thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009 
và năm 2016. 

Ông ĐẶNG QUỐC TOÀN 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: 11, Quận 10. 

 

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 HĐND THÀNH PHỐ ĐẶNG QUỐC TOÀN 

 

Trong thời gian công tác tại Quận, với vị trí là Bí thư Quận ủy, tôi cùng 
với tập thể lãnh đạo Quận 10 đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển 
kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; chăm lo các mặt công tác xây 
dựng Đảng. 

Tôi rất vinh dự khi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố 
Hồ Chí Minh giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố. Nếu 
được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn làm Đại biểu Hội đồng nhân dân 
Thành phố sẽ giúp tôi có thêm điều kiện để đề đạt nguyện vọng của Đảng bộ, 
chính quyền và Nhân dân Quận 10 với Hội đồng nhân dân Thành phố; tăng 
cường sự phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố trong giải quyết những vấn 
đề chung của Thành phố và từng địa phương, trong đó có Quận 10. Tôi sẽ nỗ lực 
hết sức mình thực hiện:  

1. Luôn sâu sát tình hình thực tiễn, lắng nghe ý kiến Nhân dân, chuyển tải 
đầy đủ kiến nghị của cử tri đến Hội đồng nhân dân Thành phố và các cơ quan có 
liên quan. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền trong 
sạch vững mạnh, thiết thực chăm lo nâng cao mọi mặt đời sống Nhân dân.  

2. Luôn nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI 
và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 10 lần thứ XII. Trong đó, tôi quan tâm đến 
thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ, giáo dục, y tế; giảm ùn tắc giao thông, 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị, tăng cường mảng xanh, sửa 
chữa, xây dựng chung cư thay thế chung cư cũ, đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an 
sinh xã hội, phòng chống tội phạm, tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính 
phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn. 

3. Bản thân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước. Luôn không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, trao đổi kinh 
nghiệm, phương pháp công tác; tăng cường xây dựng đoàn kết, cộng đồng trách 
nhiệm; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao. 

Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ tín nhiệm của quý cô bác anh chị cử tri 
và bà con Nhân dân./. 


