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Ông NGÔ THÀNH TUẤN, sinh ngày 20 tháng 11 năm 1970. Quê quán: 
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cư trú tại: số 4380/2 
Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Ông như sau: 
- Từ tháng 5 năm 1995 đến tháng 11 năm 2003: cán bộ tổng hợp Văn phòng 

Ủy ban nhân dân huyện; Phó Trưởng phòng Tổ chức chính quyền huyện Bình 
Chánh. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 18 tháng 3 năm 1999. 

- Từ tháng 12 năm 2003 đến tháng 4 năm 2005: Quận ủy viên, Phó Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Tạo, quận Bình Tân. 

- Từ tháng 5 năm 2005 đến tháng 12 năm 2009: Quận ủy viên, Trưởng phòng Tài 
nguyên và Môi trường quận Bình Tân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy quận Bình Tân. 

- Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 10 năm 2010: Quận ủy viên, Ủy viên Ban 
Thường vụ Quận ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. 

- Từ tháng 11 năm 2010 đến tháng 11 năm 2011: Ủy viên Ban Thường vụ, 
Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy quận Bình Tân. 

- Từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 11 năm 2014: Phó Bí thư Quận ủy quận 
Bình Tân. 

- Từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 11 năm 2015: Phó Trưởng Ban Tổ chức 
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 12 năm 2015 đến nay: Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân Quận 8. 

Ông đã được tặng thưởng: Danh hiệu thi đua cấp thành phố; Bằng khen 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.   

Ông NGÔ THÀNH TUẤN 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: 10, Quận 8.  
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ NGÔ THÀNH TUẤN 

 
Nếu được quý cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Hội đồng nhân Thành 

phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ tập trung thực hiện chương trình hành 
động với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Là Đại biểu Hội đồng nhân dân, trước tiên phải chuyển tải tốt những 
kiến nghị của cử tri đến các cơ quan, đơn vị chức năng; bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Để làm được như vậy, tôi phải giữ mối liên 
hệ chặt chẽ và lắng nghe ý kiến của cử tri; qua đó, đề nghị các cơ quan chức 
năng giải quyết kịp thời những kiến nghị của Nhân dân; đảm bảo rằng các ý kiến 
chính đáng của cử tri phải được khẩn trương giải quyết. 

2. Trong định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và 
những năm tiếp theo, tôi nhận thấy những tiềm năng, lợi thế cũng như các khó 
khăn, thách thức đối với sự phát triển của Thành phố; nhất là về hạ tầng giao 
thông và tình trạng ngập nước, tôi sẽ cố gắng cùng các ngành chức năng đề ra 
giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hài hòa 
với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển 
chung của Thành phố. 

3. Tôi đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, đóng góp cùng Thành phố 
triển khai thực hiện tốt chủ trương xây dựng chính quyền đô thị của Thành phố 
Hồ Chí Minh. Trong đó, sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính trên nền 
tảng ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng bộ máy, đội ngũ nhân lực trong 
các cơ quan công quyền vững mạnh, khoa học, đảm bảo thực hiện tốt chức năng 
của cơ quan nhà nước và trên hết là phục vụ Nhân dân. 

4. Là cán bộ có thời gian công tác tại cơ sở, bản thân tôi rất thấu hiểu với 
những khó khăn của người dân Quận 8 - địa bàn có tỷ lệ cao về hộ nghèo của 
Thành phố. Với trách nhiệm của người đại biểu, tôi sẽ đề đạt với Hội đồng nhân 
dân Thành phố triển khai những chính sách nâng cao chất lượng, điều kiện sống 
của người dân, đẩy mạnh giải pháp hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn Thành phố. 

Nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm của một người đại biểu đại diện cho 
ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cử tri, tôi sẽ đem 
hết tâm huyết, kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình nói lên tiếng nói trung 
thực, phản ánh kiến nghị của Nhân dân, phấn đấu không ngừng để góp phần xây 
dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển./. 


