
 
 

TÓM TẮT TIỂU SỬ 

Bà LÊ THỊ TRÚC LÂM 
- Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, Bí thư Chi 
bộ Quân sự phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 
- Kỹ sư Nông học 
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 12, Đại biểu Hội 
đồng nhân dân phường Tân Thới Hiệp, 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: 14    Quận 12 

Bà LÊ THỊ TRÚC LÂM sinh ngày 07 tháng 3 năm 1981 
Quê quán: Xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.  
Hiện cư trú tại: số 23/9, đường TCH08, Tổ 3, Khu phố 11, phường Tân Chánh 
Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Quá trình công tác của Bà như sau:  
- Từ tháng 6 năm 2004 đến tháng 7 năm 2010: Cán bộ, Ủy viên Ban 

Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực, Bí thư Quận Đoàn Quận 12. Tháng 8 năm 
2009, tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 12 cho đến nay. Bà được 
kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 27 tháng 12 năm 2004.  

- Từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 12 năm 2014: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ 
nữ Quận 12, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành 
phố Hồ Chí Minh, sau đó đi học. Đến tháng 4 năm 2013 là Phó Chủ tịch Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 12.  

- Từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 7 năm 2019: Bí thư Đảng ủy phường 
Tân Thới Hiệp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tân Thới Hiệp nhiệm kỳ 
2016 - 2021, đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 12 nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

- Tháng 8 năm 2019 đến nay là Bí thư Đảng ủy phường Trung Mỹ Tây.  
Bà đã được tặng thưởng: Các kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung 

ương Đoàn năm 2012; “Vì sự nghiệp Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an 
năm 2017; “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” của Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam năm 2020; Bằng khen của Trung ương Đoàn vì đã có thành 
tích xuất sắc trong đợt hoạt động Tháng Thanh niên năm 2009; Bằng khen của 
Ủy ban Nhân dân Thành phố năm 2011 vì có thành tích xuất sắc trong phong 
trào thi đua yêu nước (năm 2009, 2010).  

 Bà LÊ THỊ TRÚC LÂM 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: 14 Quận 12. 
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Hiện tôi là Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Trung Mỹ Tây, Đại biểu 
Hội đồng nhân dân Quận 12 nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong 5 năm qua, tôi đã nỗ 
lực thực hiện nhiệm vụ người Đại biểu với chương trình hành động khi ứng cử, đã 
chuyển tải ý kiến của cử tri và đề xuất, kiến nghị cơ chế, giải pháp, đồng thời 
cùng tập thể Hội đồng nhân dân quận cố gắng thực hiện các nhiệm vụ liên quan 
đến nhiều lĩnh vực, nhất là giám sát và quyết định những vấn đề mà cử tri rất quan 
tâm như hạ tầng giao thông, cấp nước sạch; công tác cải cách thủ tục hành chính; 
vấn đề môi trường; an toàn thực phẩm; an sinh xã hội, từ đó chất lượng cuộc sống 
của người dân trên địa bàn quận được nâng lên. 

Bản thân tôi rất vinh dự khi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
Thành phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 
2021 - 2026, nếu được lựa chọn làm Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, tôi 
sẽ tập trung tham gia góp sức với các nội dung sau: 

1. Không ngừng rèn luyện đạo đức của bản thân, không tham nhũng, lãng phí, 
nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người Đại biểu dân cử. Thường xuyên 
đi thực tế, gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri, để nắm bắt cuộc sống thực tế 
cũng như tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và đưa tiếng nói của cử tri đến Hội đồng nhân 
dân Thành  phố, có chính kiến bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.  

2. Góp ý cho Thành phố có những Nghị quyết sát hợp với những vấn đề 
cử tri quan tâm như: xây dựng chính quyền đô thị, đô thị thông minh, phát triển 
cơ sở hạ tầng đô thị, vấn đề giao thông, vấn đề môi trường, vấn đề ngập nước, 
vấn đề đền bù giải tỏa… Đề xuất tăng cường các hoạt động kiềm chế, kéo giảm 
phạm pháp hình sự, giữ vững trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt các chính sách 
an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; tăng cường công tác kết nối hỗ trợ học nghề, 
giới thiệu việc làm giúp các hộ nghèo, khó khăn ổn định cuộc sống và thoát 
nghèo bền vững, từng bước xây dựng địa phương tiến lên văn minh đô thị. 

3. Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội 
Quận, phường phát huy vai trò đại diện tiếng nói của người dân khi không 
còn tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân cấp Quận, phường trong tham gia 
giám sát, phản biện và góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền ngày càng trong 
sạch, vững mạnh. 

4. Là ứng cử viên nữ, bản thân tôi sẽ đề xuất các chính sách, cơ chế bình đẳng 
giới và sự phát triển toàn diện của phụ nữ góp phần thực hiện mục tiêu các quyền 
bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm và chăm sóc sức khỏe. 

Dù có được lựa chọn làm Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố hay 
không, tôi cũng sẽ cố gắng làm việc hết chức trách, nhiệm vụ của mình, xem đó 
là trách nhiệm một người cán bộ, một công dân cần phải làm trong quá trình xây 
dựng, phát triển của Thành phố và địa phương./. 


