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Ông MAI NHẬT PHƯƠNG, sinh ngày 18 tháng 9 năm 1983. 
Quê quán: xã Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 
Hiện cư trú tại: 273/44 đường Tô Hiến Thành, Tổ 91, Khu phố 7, Phường 13, 

Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh.   
Quá trình công tác của Ông như sau: 
- Từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 6 năm 2010: là cộng tác viên Đoàn TNCS 

Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 7 năm 2012: Ủy viên Ban chấp hành Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Quận 10; Trưởng ban Công nhân lao động, Phó Chủ tịch Hội 
Liên hiệp Thanh niên Quận 10. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam 
ngày 01 tháng 11 năm 2011. 

- Từ tháng 7 năm 2012 đến tháng 10 năm 2013: Ủy viên Ban Thường vụ, 
Trưởng ban Công nhân lao động - Nội Chính -  Kiêm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp 
Thanh niên Việt Nam Quận 10. 

- Từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 3 năm 2017: Phó Bí thư Quận Đoàn 10 - 
Chủ Tịch Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam Quận 10. 

- Từ tháng 3 năm 2017 đến ngày 01 tháng  8 năm  2018:  Bí Thư Chi Bộ - Bí 
Thư Quận Đoàn - Giám đốc Nhà Thiếu nhi Quận 10; tham gia Ban Chấp hành 
Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn thể; tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 10. 

- Từ ngày 01 tháng 6 năm 2019 đến nay: là Quận Ủy viên, Bí thư Đảng Ủy 
Phường 7, Quận 10. 

Ông đã được tặng thưởng: Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố giai 
đoạn 2012 - 2013, 2015 - 2016, 2017 - 2018; Kỷ niệm chương của Ủy ban Mặt trận 
Tổ Quốc Việt Nam năm 2018; Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ của Trung ương Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2019; Bằng khen của Trung ương Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2013, 2017, 2018, 2019; Bằng khen của 
Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam năm 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017. 

Ông MAI NHẬT PHƯƠNG  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: 11, Quận 10. 
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Hiện nay tôi là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 10 - Bí thư Đảng ủy 

Phường 7. Tôi đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của mình, cùng Ban Chấp hành 
Đảng bộ quận, phường thực hiện các nội dung kế hoạch, chương trình hành 
động hàng năm. Trong nhiệm kỳ qua, bản thân cùng tập thể lãnh đạo quận, 
phường và Nhân dân xây dựng phát triển Thành phố (nói chung) và Quận 10, 
Phường 7 (nói riêng) nâng cao chất lượng sống của người dân. 

Tôi vinh dự 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. Nếu được cử tri lựa chọn làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh, tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn với các nội dung trọng tâm sau: 

1. Luôn trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, không ngừng rèn luyện 
phẩm chất, đạo đức, luôn tự giác học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh, sống giản dị, gần gũi, gắn bó với Nhân dân, không tham 
nhũng, lãng phí. 

2. Luôn nỗ lực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; 
Thường xuyên gắn bó với Nhân dân để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, 
kiến nghị của công dân, qua đó kịp thời đề nghị Chính quyền các cấp giải quyết 
sớm các kiến nghị của công dân đạt hiệu quả. 

3. Nếu vinh dự là đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tôi 
sẽ tham gia ý kiến với Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh những vấn 
đề vướng mắc, sát thực tiễn, hợp lòng dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng 
của Nhân dân thông qua các nội dung cụ thể như sau: 

+ Tình hình tội phạm hình sự, ma túy còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp; 
tình hình cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn diễn biến, phức tạp... 
cần có nhiều giải pháp nghiệp vụ để triệt phá kịp thời và thực hiện hiệu quả hơn. 

+ Tình hình quản lý trật tự xây dựng; trật tự lòng lề đường vẫn còn tình 
trạng sai phạm, phức tạp... cần có nhiều biện pháp hơn trong việc chế tài, hiện 
nay việc xử phạt vi phạm chưa đủ sức răn đe. 

+ Cần quan tâm hơn đến thời gian và kinh phí trong công tác tái định cư và 
nhà ở xã hội cho người dân trong các dự án giải tỏa, di dời. 

+ Tạo nhiều việc làm cho người lao động, tạo môi trường cho thanh niên 
phát huy nhiều hơn; cần quan tâm nhiều hơn trong công tác giáo dục, nhất là đạo 
đức, lối sống đối với thanh thiếu niên trong tình hình hiện nay. 

+ Tình hình giao thông, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, cần 
có nhiều giải pháp thích hợp và thực hiện hiệu quả. 

+ Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. 

+ Công tác cải cách hành chính cần giảm thấp nhất các loại giấy tờ (đối với 
người dân chưa kịp thời sử dụng công nghệ thông tin), đồng thời tăng cường các 
trang thông tin điện tử cho người dân./. 


