
 

 
 
 

TÓM TẮT TIỂU SỬ 
 

Bà HUỲNH THỊ KIM XUYẾN 
- Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân 
Thành phố Hồ Chí Minh 
- Cử nhân Khoa học tự nhiên chuyên ngành Sinh 
học, Cử nhân Học viện Báo chí tuyên truyền chuyên 
ngành Công tác tư tưởng 
- Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 
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: 26 Huyện Bình Chánh 

 
Bà HUỲNH THỊ KIM XUYẾN, sinh ngày 16 tháng 12 năm 1978. Quê quán: 

xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cư trú tại: A6/1 
đường Vĩnh Lộc, Ấp 1A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Bà như sau: 
- Từ tháng 01 năm 2000 đến tháng 12 năm 2002: Nhân viên Công ty Công 

nghệ sinh học Sài Gòn; Trung tâm Công nghệ Sinh học ABIOCEN - Sở Khoa học 
Công nghệ. 

- Từ tháng 01 năm 2003 đến tháng 01 năm 2008: Chuyên viên Phòng Quản lý đô 
thị huyện Bình Chánh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh. Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 01 tháng 11 năm 2004. 

- Từ tháng 01 năm 2008 đến tháng 9 năm 2015: Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ huyện, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Phó Trưởng Ban Tổ 
chức Huyện ủy; Trưởng phòng Nội vụ huyện Bình Chánh. 

- Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 02 năm 2021: Ủy viên Ban Thường vụ 
Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh; Trưởng 
Ban Dân Vận huyện ủy Bình Chánh. Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh 
nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

- Từ tháng 3 năm 2021 đến nay: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông 
dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bà HUỲNH THỊ KIM XUYẾN 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: 26, huyện Bình Chánh. 

 
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 HUỲNH THỊ KIM XUYẾN 

  

Tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí 
Minh, cử tri nơi công tác, cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu tham gia ứng cử Đại 
biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
Tôi nhận thức rằng, đây là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm trước cử tri 
nếu được trúng cử. Bởi với vai trò là Đại biểu sẽ đại diện cho ý chí, nguyện 
vọng và quyền làm chủ của Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đề đạt, đóng góp 
những chủ trương, quyết định những vấn đề quan trọng thúc đẩy sự phát triển 
kinh tế, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh.  

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Tôi được tham gia Đại biểu Hội đồng nhân 
dân cấp huyện, với vai trò là đại biểu Tôi đã đại diện cho Nhân dân, cử tri nơi 
ứng cử thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu lắng nghe, giám sát, 
đề đạt đến cấp thẩm quyền giải quyết cơ bản những vấn đề mà cử tri quan tâm. 
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn những vấn đề còn tồn tại đang được các cơ 
quan có thẩm quyền tiếp tục giải quyết. Do vậy, nếu được Nhân dân tín nhiệm 
bầu tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tôi sẽ tập trung thực hiện tốt các vấn đề sau đây: 

1. Gắn bó, sâu sát với Nhân dân, với cử tri, cầu thị trong tiếp xúc, lắng 
nghe Nhân dân nói, đề đạt đến các cấp thẩm quyền Thành phố giải quyết những 
đề xuất, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, của cử tri nơi ứng cử. 

2. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, trong 
mục tiêu định hướng phát triển Thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 
2045, Thành phố xác định xây dựng Thành phố thông minh, phát triển nhanh, 
bền vững. Với vai trò tổ chức Hội nông dân Thành phố, Tôi sẽ phối hợp các cơ 
quan, đơn vị Thành phố đóng góp cho việc xây dựng phát triển nền nông nghiệp 
đô thị hiện đại, bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phát triển 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị trên 
địa bàn Thành phố. 

3. Tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri, các chương trình giám sát, các 
kỳ họp của Hội đồng nhân dân Thành phố thảo luận quyết định những chủ 
trương, chính sách của Thành phố. 

Trân trọng cảm ơn sự đóng góp của Quý Cô, Bác, Anh, Chị cử tri! 


