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Bà LÊ THỊ NGỌC THANH, sinh ngày 15 tháng 3 năm 1984. 
Quê quán: xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Hiện cư  trú tại: số nhà 23L/5, đường HT 44, Tổ 35, Khu phố 3, phường Hiệp 

Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Quá trình công tác của Bà như sau:  
 - Từ tháng 3 năm 2003 đến tháng 7 năm 2006: là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy 

viên Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bà được 
kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 09 tháng 8 năm 2005. 

- Từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 10 năm 2006: được cử đi học lớp bồi dưỡng 
nghiệp vụ quản lý nhà nước do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. 

- Từ tháng 10 năm 2006 đến tháng 6 năm 2007: là chuyên viên Ban Tổ chức 
Quận ủy Quận 12.  

- Từ tháng 6 năm 2007 đến tháng 5 năm 2014: được điều động về công tác tại 
Quận đoàn 12 giữ nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Quận đoàn 
12, Ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quận 12 
nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

- Từ tháng 5 năm 2014 đến tháng 6 năm 2016: là Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy 
phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12. Tháng 7 năm 2015 là Ủy viên Ban Thường vụ 
Quận ủy Quận 12, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

- Từ tháng 6 năm 2016 đến nay: là Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Phó Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân Quận 12. Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 12 khóa 
IV nhiệm kì 2016 - 2021. 

Bà đã được tặng thưởng: Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”, giải nhất nghiên cứu 
khoa học trong sinh viên cấp Thành phố, giải khuyến khích nghiên cứu khoa học cấp 
Bộ. Bằng khen của Trung ương Đoàn, Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. 

Bà LÊ THỊ NGỌC 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: 13, Quận 12. 
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Tôi rất vinh dự khi tiếp tục được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Nếu được quý Cử tri tín nhiệm lựa chọn làm Đại biểu Hội đồng nhân dân 
Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tôi sẽ nỗ lực tập trung thực hiện các 
nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

Một là, luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên đi cơ sở, 
nghiêm túc lắng nghe, tận tâm tìm hiểu, chân thành trao đổi để nắm bắt đầy đủ 
và chia sẻ những vấn đề Nhân dân quan tâm. Đây là điều cốt lõi để tôi truyền tải 
những phản ánh và quyền lợi chính đáng của người dân đến các kỳ họp của Hội 
đồng nhân dân Thành phố và để Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố 
sát với thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. 

Hai là, với chuyên môn được đào tạo là chuyên ngành Luật, tôi sẽ chủ 
động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp và tích cực góp ý các thể chế quản lý 
Nhà nước liên quan đến các lĩnh vực như cải cách hành chính, giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng y tế - giáo dục, cấp nước sạch cho Nhân 
dân, các vấn đề về an sinh xã hội, đặc biệt là việc chăm lo cho trẻ em, phụ nữ và 
người cao tuổi… Ngoài ra, với vai trò là Đại biểu nữ, tôi sẽ tham gia xây dựng 
các chính sách về bình đẳng giới, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của người 
phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. 

Ba là, thực hiện hiệu quả và có trách nhiệm trong việc phản biện và chất 
vấn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố trên tinh thần thẳng thắn, xây 
dựng; duy trì việc giám sát tiến độ giải quyết những bức xúc của Nhân dân, đeo 
bám đến cùng kết quả giải quyết đối với những ý kiến hợp pháp và chính đáng 
của Nhân dân; kết hợp với việc giám sát hoạt động hành chính của cơ quan Nhà 
nước nhằm hướng đến việc xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân. Tích 
cực tham gia thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố và thường 
xuyên thông tin, báo cáo đầy đủ, chính xác, trung thực kết quả làm việc của Hội 
đồng nhân dân Thành phố đến Cử tri. 

Về bản thân, Tôi sẽ luôn rèn luyện, không ngừng học tập nâng cao trình 
độ, phấn đấu hết mình trong công tác, gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt 
động của Hội đồng nhân dân Thành phố và chịu sự giám sát chặt chẽ của Cử tri 
để xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân, xứng đáng là người Đại biểu của 
Nhân dân. 

Tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của quý Cử tri./. 


