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Bà NGÔ PHẠM HẠNH THÚY sinh ngày 26 tháng 11 năm 1976. Quê 
quán: Ấp 3, xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Hiện cư trú tại: 62 
đường số 14, Tổ dân phố 61, Khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố 
Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Bà như sau: 

- Từ tháng 6 năm 1997 đến tháng 10 năm 1999: làm diễn viên tại Nhà hát 
Kịch thành phố Hồ Chí Minh (30 Phan Phú Tiên, Quận 5). 

- Từ năm 1999 đến nay: tham gia biểu diễn, sáng tác và dàn dựng tại các 
sân khấu: nhà hát Sân khấu nhỏ, sân khấu Hồng Hạc, sân khấu Phú Nhuận, sân 
khấu Hoàng Thái Thanh, sân khấu Super Bowl và các đài truyền hình HTV, 
VTV, SCTV… 

- Từ năm 2015 đến nay: Ủy viên Ban chấp hành Hội Điện ảnh Thành phố 
Hồ Chí Minh; tham gia giảng dạy tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành 
phố Hồ Chí Minh (từ tháng 10 năm 2020 đến nay). 

Bà đã được tặng thưởng: Nghệ sĩ ưu tú, Nữ diễn viên phụ xuất sắc Liên 
hoan phim toàn quốc năm 2005, Đạo diễn xuất sắc Liên hoan sân khấu chuyên 
nghiệp năm 2009, Giải B tác phẩm Sân khấu năm 2009 (tác giả, đạo diễn), Giải B 
cho vở diễn Dòng nhớ - Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp 2009 (tác giả, đạo diễn), 
Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012, 2017, 
Bằng khen của Ủy ban nhân nhân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013, 2016… 

Bà NGÔ PHẠM HẠNH THÚY 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: 01, thành phố 
Thủ Đức. 

 
ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV  

VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
NHIỆM KỲ 2021 - 2026 



CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ NGÔ PHẠM HẠNH THÚY 

 

Hiện nay tôi là Nghệ sĩ ưu tú, Ủy viên Ban chấp hành Hội Điện ảnh 
Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, vai trò như đạo diễn, 
diễn viên, tác giả, giáo viên…  

Tôi vinh dự được Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật, Hội Điện ảnh 
Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân khóa XV. 
Nếu được cử tri lựa chọn làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, tôi sẽ nỗ lực 
nhiều hơn với các trọng tâm sau: 

1. Luôn trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân. Rèn luyện giữ gìn phẩm 
chất đạo đức, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong 
cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, không tham nhũng, lãng phí, dối trá hoặc thoả hiệp 
với những điều tiêu cực. 

2. Luôn nỗ lực cùng tập thể nơi mình công tác hoàn thành mọi nhiệm vụ 
được giao. Trau dồi, rèn luyện và cống hiến trí, tài cho nền nghệ thuật nước nhà, 
nhằm tạo ra những tác phẩm có giá trị về văn hoá, chính trị, xã hội. Nguyện 
cống hiến để đóng góp cho một nền nghệ thuật đẹp và nhân văn dựa trên sự phát 
triển hiện đại, bền vững của thành phố và cả nước… Đóng góp tiếng nói của 
mình có thể mang lại những thay đổi về mặt chính sách, an sinh, phúc lợi xã hội, 
phát huy vai trò của văn hoá nghệ thuật trong đời sống cộng đồng, xây dựng nền 
tảng văn hóa, đạo đức xã hội phong phú, sâu sắc, giữ gìn bản sắc văn hoá dân 
tộc trong đời sống mỗi người dân đồng thời cải thiện đời sống của nghệ sĩ. 

3. Là ứng cử viên nữ, tôi sẽ quan tâm, lắng nghe, đồng hành với những 
người phụ nữ yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, phát huy vai trò để có thể kết nối 
các nguồn lực của cộng đồng nhằm mang lại cuộc sống tốt đẹp nhân văn, gia 
đình hạnh phúc cho những người có hoàn cảnh khó khăn đồng thời phát huy, 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.  

4. Tôi sẽ tận dụng những thế mạnh về nghề nghiệp, hiểu biết và điều kiện 
của mình đóng góp ý kiến, thực hiện những chương trình để thay đổi tình trạng 
nạo phá thai ở phụ nữ và trẻ em vị thành niên, góp phần thay đổi nhận thức xã 
hội để thanh thiếu niên nhận thức đúng đắn về hôn nhân, tình yêu, gia đình “Yêu 
hiểu biết, sống trách nhiệm” tiến tới không còn tình trạng nạo phá thai và những 
đứa trẻ vô thừa nhận như hiện nay nữa. 

 Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của đồng bào cử tri./.  


