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Ông DƯƠNG ANH ĐỨC, sinh ngày 24 tháng 8 năm 1968. Quê quán: 
phường Hòa Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Hiện cư trú tại: 68/10B 
Trần Quang Khải, Tổ dân phố 84, Khu phố 6, phường Tân Định, Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Ông như sau:  
- Từ tháng 10 năm 1990 đến tháng 3 năm 1996: Giảng viên Trường Đại học 

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Từ tháng 3 năm 1996 đến tháng 11 năm 2011: Giảng viên, Trưởng khoa Khoa 

Công nghệ thông tin (2005), Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (2007). Ông được kết nạp vào Đảng 
Cộng sản Việt Nam ngày 17 tháng 01 năm 1998; 

- Từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 7 năm 2017: Hiệu trưởng Trường Đại học 
Công nghệ thông tin,  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành 
phố Hồ Chí Minh (từ tháng 01/2015). Ông là Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

- Từ tháng 11 năm 2008 đến tháng 7 năm 2018: Ủy viên Ban chấp hành Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

- Từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 4 năm 2020: Giám đốc Sở Thông tin và 
Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 4 năm 2020 đến nay: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Ông đã được tặng thưởng: Huân chương lao động hạng Nhì năm 2015; Nhà 
giáo ưu tú năm 2012. 

Ông DƯƠNG ANH ĐỨC 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: 05, Quận 3. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ DƯƠNG ANH ĐỨC 

 
“Tôi sẽ luôn lắng nghe, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của bà con nơi địa 

phương mà tôi có vinh dự được đại diện, phản ánh, xử lý kịp thời các nguyện 
vọng, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của bà con, qua đó tham gia xây 
dựng nếp sống văn minh, dân chủ, xã hội công bằng, hiện đại tại Thành phố 
mang tên Bác Hồ kính yêu” 

1. Lắng nghe ý kiến cử tri và Nhân dân 
- Chủ động, tích cực và thường xuyên liên hệ, gặp gỡ với cử tri; 
- Ghi nhận những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng và tiếp thu những đề xuất, 

hiến kế của cử tri; 
- Phối hợp các cơ quan Trung ương có liên quan, chỉ đạo các đơn vị thuộc 

lĩnh vực quản lý giải quyết các kiến nghị của cử tri. 
2. Trong lĩnh vực thuộc chức trách nhiệm vụ 
- Phát huy tốt vai trò của Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố phụ 

trách lĩnh vực Y tế, Giáo dục và đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Quan hệ 
đối ngoại và địa phương thực hiện các chương trình, đề án trong 03 Chương 
trình đột phá và 01 chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong đó tập trung phát triển hệ 
thống y tế Thành phố ngày một hiện đại, thực hiện bảo vệ, chăm sóc tốt và 
nâng cao sức khỏe người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh; phát triển hệ thống 
giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao; xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh 
trở thành đô thị thông minh; tăng cường phát triển các mối quan hệ hợp tác với 
các đối tác truyền thống nhằm hỗ trợ Thành phố phát triển nhanh và bền vững. 

- Cùng tập thể lãnh đạo Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố góp phần 
xây dựng các cơ chế, chính sách đầu tư nguồn lực cho Y tế, Giáo dục và đào 
tạo, Thông tin và Truyền thông. 

- Cùng tập thể lãnh đạo Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố đề xuất 
các giải pháp: 
 Chống tham nhũng; thực hiện xây dựng chính quyền đô thị tại Thành 

phố và cải thiện môi trường đầu tư nhằm mục đích kêu gọi các doanh nghiệp lớn 
đến đầu tư tại Thành phố; 

 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành 
chính tại các sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện. 

 Phát triển nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao phục vụ các ngành 
kinh tế của Thành phố nhằm thúc để tăng trưởng kinh tế; 

 Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các hoạt động chuyển đổi số 
nhằm mục đích giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành bộ máy, tiếp cận được 
các ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất lao động./. 


