
 
 

TÓM TẮT TIỂU SỬ 

Ông LÊ MINH HẢI  
- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Quản lý 
An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh 
- Bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành Nội chung, 
Bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành Quản lý y tế, 
Thạc sĩ Luật, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính 
quyền nhà nước 
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: 30      Huyện Hóc Môn 

 
Ông LÊ MINH HẢI, sinh ngày 25 tháng 12 năm 1972. Quê quán: Xã 

Long Mỹ, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Hiện cư trú tại: B3 – 1 lầu 3 
Chung cư 360C, đường Bến Vân Đồn, Tổ 5, Phường 1, Quận 4, TP.HCM. 

Quá trình công tác của Ông như sau:  

- Từ tháng 8 năm 1992 đến tháng 10 năm 1998: Sinh viên trường Đại học 
Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 7 năm 1999 đến tháng 01 năm 2009: Cán bộ chuyên trách Đoàn, 
Phó Bí thư, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở Y tế Thành phố 
Hồ Chí Minh. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 02 tháng 9 
năm 2004. 

- Từ tháng 01 năm 2009 đến tháng 01 năm 2015: Trưởng phòng Quản lý 
dịch vụ y tế, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 01 năm 2015 đến tháng 3 năm 2017: Phó Giám đốc Bệnh viện 
Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 3 năm 2017 đến nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban 
Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ông đã được tặng thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2020; 
Chiến sĩ thi đua cấp thành phố các năm 2012, 2020. 

Ông LÊ MINH HẢI 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: 30, huyện: Hóc Môn. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ LÊ MINH HẢI 

Kính thưa quý lãnh đạo, quý cử tri: 
Tôi tên Lê Minh Hải, hiện là Phó trưởng ban Ban Quản lý an toàn thực phẩm 

Thành phố Hồ Chí Minh, là đơn vị được thí điểm thành lập đầu tiên của cả nước. Từ 
khi được thành lập Ban Quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đến 
nay, tôi đã cùng với tập thể không ngừng phấn đấu, ra sức ngăn chặn thực phẩm bẩn, 
xây dựng hệ thống cung cấp thực phẩm sạch cho đồng bào thành phố và đã đạt được 
những thành tích khả quan, tôi rất vinh dự được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành 
phố Hồ Chí Minh giới thiệu ứng cử Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nếu được đồng bào cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Hội 
đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ nỗ lực tập 
trung làm tốt các công việc như sau:   

1. Về mối quan hệ với cử tri: tôi sẽ thường xuyên, chủ động liên hệ, gặp gỡ với 
cử tri nơi ứng cử và nơi cư trú để tìm hiểu, ghi nhận những bức xúc, tâm tư, nguyện 
vọng và đề xuất của cử tri để chuyển tải, phản ánh đến Hội đồng nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh, đồng thời trong phạm vi quyền hạn của mình phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị hữu quan để xử lý, giải quyết và báo cáo với cử tri những kết quả đạt được. 

2. Cùng tập thể quyết tâm, kiên trì thực hiện công tác chống thực phẩm bẩn, 
xây dựng ngày càng nhiều và chất lượng cao nguồn cung ứng thực phẩm sạch cho 
đồng bào Thành phố thông qua nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống các 
Đội quản lý an toàn thực phẩm, đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị hữu quan, địa 
phương trong việc xây dựng tiêu chuẩn chất lượng và nguồn cung ứng thực phẩm 
sạch ổn định và đa dạng. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa ngộ độc thực phẩm nhất là đối với 
các đối tượng là học sinh ở trường học, công nhân ở các khu công nghiệp, bếp ăn 
tập thể thông qua việc tăng cường xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về đảm bảo an 
toàn thực phẩm và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị (như quận, huyện, Sở 
Y tế, Sở Giáo dục - Đào tạo, Ban Quản lý các Khu chế xuất - Khu công nghiệm,…) 
để thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc triển khai các hoạt động phòng ngừa và xử lý 
ngộ độc thực phẩm. 

4. Để làm tròn trách nhiệm mà cử tri tin tưởng ủy thác, tôi sẽ nỗ lực làm việc 
bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; chủ động nghiên cứu học tập để nâng cao trình 
độ theo yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường rèn luyện đạo đức phẩm chất cá nhân, cùng 
với những người thân trong gia đình sống giản dị, chan hòa, đoàn kết, nghĩa tình 
với mọi người. 

Trên dây là nội dung chương trình hành động của tôi, nếu tôi vinh dự được 
trúng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 
2021 - 2026. 

Trân trọng./. 


