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Ông HUỲNH HỒNG THANH  
- Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở 

Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Phó Trưởng Ban 
Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh 

- Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng, Kỹ sư Xây dựng cầu đường, 
Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Chính trị học 
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: 31    Huyện Hóc Môn 

Ông HUỲNH HỒNG THANH, sinh ngày 10 tháng 7 năm 1973. 
Quê quán: Xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.  
Hiện cư trú tại: Số 41/19 đường số 9, Tổ dân phố 41, Khu phố 4, phường 

An Khánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Quá trình công tác của Ông như sau:  
- Từ tháng 01 năm 1996 đến tháng 01 năm 1997: cán bộ Kỹ thuật công ty 

Hùng Vương Quân khu 5, Bộ Quốc phòng. 
- Từ tháng 01 năm 1997 đến tháng 01 năm 2000: cán bộ Kỹ thuật, Phó 

phòng Kỹ thuật Công ty xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
- Từ tháng 01 năm 2000 đến tháng 01 năm 2001: cán bộ Kỹ thuật công ty cổ 

phần tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Nam (Chi nhánh phía Nam). 
- Từ tháng 01 năm 2001 đến ngày 14 tháng 8 năm 2008: cán bộ Kỹ thuật, Phó 

Trưởng phòng Kỹ thuật Chất lượng, Khu Quản lý Đường bộ VII, Bộ Giao thông 
vận tải; kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 07 tháng 01 năm 2005. 

- Từ ngày 15 tháng 8 năm 2008 đến tháng 4 năm 2019: chuyên viên, Phó 
Trưởng phòng Kỹ thuật - Chất lượng - Tiến độ; Phó Giám đốc, Giám đốc Ban 
Quản lý Dự án 5, Bí thư Chi bộ Ban Quản lý Dự án 5, Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 4 năm 2019 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ, Phó Trưởng 
Ban kiêm Giám đốc Ban Quản lý Dự án 1, Bí thư Chi bộ Ban Quản lý Dự án 1, 
Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ông HUỲNH HỒNG THANH 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: 31, huyện Hóc Môn. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ HUỲNH HỒNG THANH 

 
Hiện đang công tác tại Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí 

Minh với chức vụ là Phó Trưởng ban, bản thân đã công tác trong lĩnh vực công 
trình giao thông hơn 25 năm. Từ năm 2019 đến nay, với cương vị là Phó Trưởng 
ban kiêm nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án 1 trực tiếp quản lý điều hành công 
tác xây dựng tuyến Metro số 1 tuyến Bến Thành - Suối Tiên. Tôi ý thức rằng đại 
biểu Hội đồng nhân dân Thành phố là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng 
của nhân dân, Tôi ứng cử với mong muốn được đóng góp trí tuệ, công sức và 
kinh nghiệm công tác của bản thân, đưa những góp ý của cử tri, ý kiến nguyện 
vọng chính đáng của nhân dân đến những cá nhân, tổ chức có thẩm quyền giải 
quyết một cách nhanh chóng và thực hiện công tác giám sát theo quy định để đạt 
hiệu quả. Đề xuất, góp ý vào những Nghị quyết, chủ trương, biện pháp xây dựng 
phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, không ngừng cải thiện nâng cao đời 
sống văn hóa, tinh thần, vật chất của nhân dân. Để thực sự trở thành đại biểu của 
dân, tôi sẽ rèn luyện, phấn đấu nỗ lực học tập để thực hiện chương trình hành 
động sau: 

1. Tích cực phấn đấu cùng tập thể Lãnh đạo Ban và viên chức Ban Quản lý 
Đường sắt đô thị xây dựng và đưa vào vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành - 
Suối Tiên đạt chất lượng, đúng tiến độ, an toàn và hiệu quả, đáp ứng sự mong 
mỏi của Lãnh đạo và nhân dân Thành phố về loại hình giao thông công cộng văn 
minh, hiện đại song song với việc đẩy nhanh việc triển khai đầu tư các tuyến 
metro khác trong quy hoạch hệ thống metro của Thành phố. 

2. Với kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quản lý dự án giao thông, bản 
thân hiểu rõ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án để tham 
vấn đến các cấp chính quyền, các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ 
tầng giao thông tại Thành phố. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Hội 
đồng nhân dân, tôi sẽ tập trung thời gian, sức lực, trí tuệ và tâm huyết để cùng 
Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành các chính sách phù hợp, minh bạch, kịp 
thời và đảm bảo tính khả thi để các chính sách, quyết sách nhanh chóng đi vào 
đời sống, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dân. 

3. Thường xuyên gắn bó, tiếp xúc, lắng nghe nguyện vọng, ý kiến phản 
ánh, các kiến nghị, sáng kiến của cử tri thông qua các buổi tiếp xúc cử tri song 
song với các kênh thông tin kết nối độc lập và gần gũi với Quý cô bác anh chị 
em cử tri để kịp thời phản ảnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cử tri. Bản thân 
không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí, 
nhất là trong lĩnh vực đầu tư công. Nếu được tín nhiệm của cử tri bầu làm đại 
biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ nghiêm túc 
thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân 
Thành phố, kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp. Tích cực tham gia các kỳ họp giám 
sát, chất vấn và theo dõi việc giải quyết phản ánh ý kiến của cử tri đến các cá 
nhân, tổ chức có thẩm quyền./. 


