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Ông NGUYỄN ĐẶNG HIẾN, sinh ngày 04 tháng 10 năm 1953. 

Quê quán: xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 
Hiện cư trú tại: 675 Phan Văn Trị, Tổ dân phố 1, Khu phố 1, Phường 7, 

quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Ông như sau:  
- Từ tháng 01 năm 2001 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu 

hạn sản xuất và thương mại Tân Quang Minh. 

Ông đã được tặng thưởng: Huân chương lao động hạng Ba: Ông Nguyễn 
Đặng Hiến đã có thành tích trong công tác đầu tư công nghệ, sản xuất kinh 
doanh và xã hội từ thiện, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc... 

Ông NGUYỄN ĐẶNG HIẾN 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. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ NGUYỄN ĐẶNG HIẾN 

 
1. Luôn là người lắng nghe, ghi nhận và truyền tải tâm tư nguyện vọng 

chính đáng của người dân, doanh nghiệp lên các ngành, các cấp lãnh đạo của 
Thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất lãnh đạo Thành phố quan tâm giải quyết thỏa 
đáng nhằm nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. 

2. Đóng góp những giải pháp hỗ trợ Thành phố trong việc hoàn thiện 
những chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế, giáo dục bậc Đại học, môi 
trường, số hoá các hoạt động sản xuất kinh doanh, và quản trị doanh nghiệp 
nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn lực nhân sự của doanh nghiệp, đẩy mạnh sản 
xuất hiệu quả cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ của 
mỗi địa phương tạo điều kiện cho sự phát triển và tăng trưởng kinh tế của 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Tham gia phản biện các chủ trương, chính sách, quy định của Thành phố 
để những quyết sách này ngày càng sát với cuộc sống của người dân như thoát 
nước, công nghệ, an ninh, tội phạm, tích cực đưa ra ý kiến về xử lý môi trường 
rác thải, nước thải... để cuộc sống người dân ngày càng an toàn, giảm bớt bệnh 
tật do ô nhiễm môi trường. 

4. Đưa ra các giải pháp để thúc đẩy và cải tiến công cuộc cải cách hành 
chính nhằm giảm bớt sự trì trệ, ách tắc trong mọi hoạt động của người dân và 
doanh nghiệp. 

5. Tích cực đẩy mạnh công việc sản xuất sản phẩm sạch, sản phẩm hữu 
cơ, sản phẩm chủ lực của Thành phố để đáp ứng cuộc sống mới xanh, sạch và 
an toàn.. 

6. Đề xuất ý kiến và phát triển các giải pháp để xây dựng gia đình hạnh 
phúc, phát huy, bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, đóng 
góp kiến nghị đưa ra các chính sách giúp đỡ và bảo vệ trẻ em tránh nạn bạo lực 
học đường và xâm hại tình dục./. 

 


