
 
 

TÓM TẮT TIỂU SỬ 
Ông LÊ MINH KHOA 
-  Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh 
niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh 
-  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh            
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: 09      Quận 7 

Ông LÊ MINH KHOA, sinh ngày 18 tháng 12 năm 1976. 
Quê quán: xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. 
Hiện cư trú tại: Số 6, đường số 2, Khu Dân cư Bông Sao, Tổ dân phố 60, 
Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Ông như sau: 
- Từ tháng 11 năm 1997 đến tháng 6 năm 2004: Nhân viên Kế toán, Phó 

Trưởng Phòng Kế toán, Phó Giám đốc Xí nghiệp Phục vụ Công cộng thuộc 
Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong. Ông được kết nạp vào Đảng 
Cộng sản Việt Nam ngày 15 tháng 12 năm 1999. 

- Từ tháng 6 năm 2004 đến tháng 11 năm 2007: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ Lực lượng; Phó Bí thư, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lực 
lượng Thanh niên xung phong. 

- Từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 02 năm 2010: Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ Lực lượng; Phó Tổng Đội trưởng, Tổng Đội trưởng Tổng Đội 1 Thanh 
niên xung phong.  

- Từ tháng 3 năm 2010 đến tháng 12 năm 2012: Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ Lực lượng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cụm công nghiệp - Dân cư Nhị 
Xuân, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục dạy nghề và Giải quyết việc làm Nhị 
Xuân, Trưởng phòng Phòng Xã hội Lực lượng Thanh niên xung phong. 

- Từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 6 năm 2014: Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy Lực lượng Thanh niên xung phong; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng 
thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong. 

- Từ tháng 6 năm 2014 đến nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó 
Chỉ huy trưởng, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố. 

Ông đã được tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2009. 
Ông LÊ MINH KHOA 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: 09 Quận 7. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ LÊ MINH KHOA 

 

Họ và tên: LÊ MINH KHOA, sinh ngày: 18 tháng 12 năm 1976. 

Hiện cư trú tại: Số 6, đường số 2, Khu Dân cư Bông Sao, Tổ dân phố 60, 
Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên 
xung phong. 

Tôi rất vinh dự được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị giới thiệu ra ứng cử 
Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 -
2026. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 
khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ nỗ lực, cố gắng phát huy tốt khả năng, sở 
trường, kinh nghiệm công tác để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người 
Đại biểu của dân như sau: 

1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, giữ gìn đạo đức, lối 
sống, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kiên quyết 
đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn 
kết, tiếp tục đổi mới, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh 
thần cho Nhân dân, kịp thời giải quyết các kiến nghị của công dân. 

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục người cai 
nghiện ma túy; tham gia cùng các cơ quan chức năng đảm bảo tình hình trật tự, 
an toàn cho Nhân dân Thành phố. 

3. Tiếp tục phối hợp các đơn vị thực hiện tốt công tác phân luồng giao 
thông, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn cho du khách đến tham quan, du lịch tại 
Thành phố. Kiến nghị các giải pháp và tham gia thực hiện giảm ùn tắc giao 
thông, tai nạn giao thông, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân Thành phố 
nhằm góp phần làm cho giao thông thông thoáng hơn, xây dựng Thành phố 
thông minh, văn minh, thân thiện. 

4. Đảm bảo lực lượng sẵn sàng huy động tham gia hỗ trợ người dân khắc 
phục, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, thảm họa. Nghiên cứu đề xuất các biện 
pháp bảo vệ môi trường, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng gây ô nhiễm, tạo môi 
trường trong lành, văn minh, lịch sự tại Thành phố. 

Mong nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của đồng bào cử tri./. 


