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Bà NGÔ THỊ HIỀN 
- Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố 
Hồ Chí Minh; Quận ủy viên; Ủy viên Ban Thường 
vụ Đảng ủy Cơ quan Đoàn thể Quận 3; Bí thư Chi bộ 
Cơ quan Quận Đoàn 3; Bí thư Quận Đoàn Quận 3 
- Thạc sĩ Luật Kinh tế; Cử nhân Luật chất lượng cao  
- Đại biểu Hội đồng Nhân dân Quận 3 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: 05   Quận 3 

 

Bà NGÔ THỊ HIỀN, sinh ngày 01 tháng 5 năm 1988. Quê quán: Xã Quảng Yên, 
huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Hiện cư ngụ tại: căn hộ 11.19 chung cư Võ Đình, 
đường TA 15, Tổ 8, Khu phố 6, phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Bà như sau: 
- Từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 10 năm 2010: được xét chọn vào Chương 

trình quy hoạch cán bộ trẻ dài hạn của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.  
- Từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 8 năm 2012: Chuyên viên tập sự tại Phòng Nội 

vụ Quận 3. Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 10 tháng 8 năm 2012. 
- Từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 4 năm 2015: Chuyên viên nghiên cứu – tổng 

hợp Văn phòng Quận ủy; Chuyên viên tổng hợp - tuyên truyền Ban Tuyên giáo 
Quận ủy Quận 3; Phó Bí thư Chi đoàn Cơ quan Đảng; Ủy viên Ban Chấp hành Chi 
hội Khuyến học cơ quan Đảng. 

- Từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 7 năm 2015: Phó Bí thư Quận Đoàn Quận 3. 
- Từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 10 năm 2017: Ủy viên Ban Chấp hành 

Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012 - 2017; Quận ủy viên nhiệm 
kỳ 2015 - 2020; Bí thư chi bộ cơ quan Quận Đoàn Quận 3 nhiệm kỳ 2015 - 2017; 
Bí thư Quận Đoàn Quận 3. 

- Tháng 5 năm 2016: Đại biểu Hội đồng Nhân dân Quận 3 nhiệm kỳ 2016 - 2021 
- Tháng 6 năm 2017: Được xét chọn vào Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ 

của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Từ tháng 11 năm 2017 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố 

Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022; Quận ủy viên nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bí thư chi bộ 
cơ quan Quận Đoàn Quận 3 nhiệm kỳ 2017 - 2020 và 2020 - 2022; Ủy viên Ban Thường 
vụ Đảng ủy cơ quan Đoàn thể Quận 3 nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bí thư Quận Đoàn Quận 3. 

Bà đã được tặng thưởng: Giải thưởng Lý Tự Trọng do Trung ương Đoàn trao 
tặng năm 2005; Bằng khen của Trung ương Đoàn năm 2009, 2016, 2017, 2019, 
2021; Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2013, 2015, 2019; Gương Đảng viên trẻ tiêu biểu 
năm 2020 do Ban Thường vụ Quận ủy Quận 3 trao tặng. 

Bà NGÔ THỊ HIỀN 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: 05, Quận: 3. 

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA 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 THỊ HIỀN 

 

Tôi tên là Ngô Thị Hiền, sinh ngày 01 tháng 5 năm 1988, hiện là Ủy viên Ban 
Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Quận ủy viên, Bí thư Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quận 3. 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, với vinh dự và trách nhiệm là Đại biểu Hội đồng 
nhân dân Quận 3 nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi đã nỗ lực cùng tập thể Tổ đại biểu kiên 
trì đeo bám và đề xuất lãnh đạo Quận, các cơ quan chức năng tháo gỡ được một số 
vấn đề mà cử tri mong mỏi, kiến nghị như: giải quyết chặt 02 cây xanh 81, 83 
đường Cao Thắng; chấm dứt và di dời hoạt động của Công ty vật liệu xây dựng 
Anh Quân nhiều năm liền gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến sức khỏe và cuộc sống của người dân xung quanh. 

Trong kỳ bầu cử lần này, tôi rất vinh dự khi là ứng cử viên trẻ được Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu tham gia ứng cử 
Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với 
nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng nhân dân phải thực 
sự là người đại diện cho ý chí, cho tiếng nói, nguyện vọng và quyền lợi hợp pháp, 
chính đáng của Nhân dân, phải biết “gần dân, hiểu dân” và phải dám “vì dân”, nếu 
được cử tri tín nhiệm lựa chọn làm Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, từ thực tiễn, trách nhiệm và tình cảm của mình đối với 
Quận 3, tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn để thực hiện các nội dung trọng tâm sau: 

Một là, với chuyên môn được đào tạo là chuyên ngành Luật, tôi sẽ phát huy 
vai trò là cầu nối tư vấn, hỗ trợ, trợ giúp pháp lý miễn phí cho Nhân dân, đặc biệt là 
người nghèo, người lớn tuổi, thanh thiếu niên, phụ nữ…, thông qua Điểm Tư vấn 
pháp luật Thanh niên Quận 3 cũng như qua sự kết nối với đội ngũ luật sư trẻ của 
Thành phố; tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn 
viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân, trong đó có trọng tâm là triển khai sâu rộng Luật 
Thanh niên năm 2020 trong đoàn viên, thanh niên. 

Hai là, bản thân sẽ tích cực, trách nhiệm trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền 
và lợi ích thiết thực, chính đáng của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh thiếu nhi, cụ thể: 
sẽ chủ động đề xuất và cùng với tập thể Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thường 
vụ Quận Đoàn 3 tìm kiếm, vận động các nguồn lực để xây mới hoặc cải tạo thêm 
các sân chơi thiếu nhi; tìm kiếm, vận động các mạnh thường quân để chăm lo học 
bổng nhất là các bảo trợ cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được học đến 
lớp 12; nghiên cứu các giải pháp bảo vệ thanh thiếu nhi trước các nguy cơ, vụ việc 
xâm hại đến quyền, tinh thần và thân thể các em; tiếp tục đeo bám cơ sở và nghiên 
cứu tổ chức nhiều hơn các sân chơi, câu lạc bộ bổ ích, phù hợp với nhu cầu, nguyện 
vọng, sở thích... của trẻ em và thanh niên, trong đó chú trọng quan tâm đến các trẻ 
em, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thông qua đó củng cố, nâng chất hoạt động 
của các chi đoàn khu phố; tiếp tục nghiên cứu, đồng hành với cán bộ Đoàn nhằm 
đề xuất các chính sách, cơ chế phù hợp, có tính chất tạo động lực đối với đội ngũ 
cán bộ Đoàn, nhất là cán bộ đoàn khu vực địa bàn dân cư. 

Ba là, là đại biểu nữ ứng cử, tôi cũng sẽ tích cực, gương mẫu tham gia xây 
dựng và thực hiện các chính sách về bình đẳng giới, bảo vệ quyền, lợi ích của phụ 
nữ nhất là phụ nữ khó khăn, yếu thế để vị trí của người phụ nữ ngày càng được 
nâng cao trong gia đình và ngoài xã hội. 

Tôi kính mong tiếp tục được các ông bà, cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm và 
ủng hộ! Tôi xin hứa, dù có trúng cử hay không bản thân tôi cũng sẽ nỗ lực, trách 
nhiệm “Nói đi đôi với làm” những điều đã đề ra trước các cử tri. Xin trân trọng 
cảm ơn./. 


