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 Ông NGUYỄN HỒ HẢI 
- Phó Bí thư Thành ủy kiêm Trưởng Ban Tổ chức 
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Thạc sĩ Quản lý đô thị, Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân 
Quản trị kinh doanh, Cao cấp lý luận chính trị. 
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
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: 12        Quận 11   

 
Ông NGUYỄN HỒ HẢI, sinh ngày 26 tháng 10 năm 1977.  
Quê quán: Xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.  
Hiện cư trú tại: Số 2/69 đường Thiên Phước, Tổ dân phố 3, Khu phố 1, 

Phường 9, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Quá trình công tác của Ông như sau: 
- Từ tháng 6 năm 2000 đến tháng 9 năm 2003: Giám sát công trình – Công ty 

Quản lý kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh (Sở Xây dựng). 
- Từ tháng 9 năm 2003 đến tháng 01 năm 2005: Phó Trưởng phòng, Trưởng 

phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Quản lý kinh doanh nhà Thành phố  
Hồ Chí Minh (Sở Xây dựng). 

- Ông Nguyễn Hồ Hải được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 13 
tháng 7 năm 2004.  

- Từ tháng 01 năm 2005 đến tháng 3 năm 2005: Phó Trưởng Phòng Quản lý 
đô thị Quận 8. 

- Từ tháng 4 năm 2005 đến tháng 02 năm 2008: Phó Trưởng Phòng; Trưởng 
Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8, là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quận 8 
(tháng 6/2017). 

- Từ tháng 02 năm 2008 đến tháng 01 năm 2013: Quận ủy viên; Ủy viên Ban 
Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8. 

- Từ tháng 01 năm 2013 đến tháng 8 năm 2015: Phó Bí thư; Bí thư Quận ủy Quận 8. 
- Từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 4 năm 2019: Bí thư Quận ủy; Thành ủy 

viên, Bí thư Quận ủy Quận 3. 
- Từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 10 năm 2020: Thành ủy viên; Ủy viên Ban 

Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. 
- Từ tháng 10 năm 2020 đến nay: Phó Bí thư kiêm Trưởng Ban Tổ chức 

Thành ủy.  
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021. 
Ông đã được tặng thưởng: Huân Chương lao động hạng Ba năm 2011. 
Ông NGUYỄN HỒ HẢI 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: 12, Quận 11.     

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 NGUYỄN HỒ HẢI 

 
Tôi tên Nguyễn Hồ Hải, là đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 

2016-2021, hiện là Phó Bí thư Thành ủy kiêm Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Trong 
nhiệm kỳ qua với nhiệm vụ được phân công, tôi đã cùng với Hội đồng nhân dân 
Thành phố không ngừng phấn đấu, tập trung mọi nỗ lực để xây dựng và phát triển 
Thành phố Hồ Chí Minh; giữ vững vị trí, vai trò của thành phố đối với khu vực và cả 
nước; đồng thời gắn bó với cử tri, có nhiều ý kiến với Hội đồng nhân dân Thành phố 
trong việc giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của Thành phố, góp phần giải 
quyết những yêu cầu chính đáng của Nhân dân. 

Được sự tín nhiệm của cử tri và sự chấp thuận của tổ chức, tôi rất vinh dự được tiếp 
tục tham gia ứng cử Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với nhiệm vụ 
của một cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị, tôi xác định trách nhiệm và chương 
trình hành động của mình nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu Hội đồng nhân dân Thành 
phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm các trọng tâm sau:  

1. Cùng lãnh đạo Thành phố nghiên cứu và triển khai thực hiện những giải pháp để 
phát triển Thành phố, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, do dân, vì dân; tiếp tục 
quan tâm đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân 
dân thông qua việc xây dựng hệ thống chính sách đối với các giới, đồng bào Thành phố, 
đặc biệt là những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo cải thiện nâng cao chất 
lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. 

2. Luôn lắng nghe ý kiến của Nhân dân, các đồng chí lão thành cách mạng, hưu trí, 
cựu chiến binh... Thẳng thắn đối thoại, tiếp thu và phản ánh trung thực những ý kiến đóng 
góp của cử tri đến Hội đồng nhân dân Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan. Phối 
hợp chặt chẽ với các ban ngành, phương tiện thông tin đại chúng để tham gia kiểm tra, giám 
sát các hoạt động của các cơ quan Nhà nước; nhất là việc giải quyết những vấn đề bức xúc 
của nhân dân liên quan đến dân chủ, dân sinh, xây dựng cơ sở, hạ tầng giao thông, giải 
quyết việc làm, cải thiện đời sống của người dân Thành phố và các vấn đề an sinh xã hội 
khác trên tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.  

3. Nghiên cứu, tham gia ý kiến để Hội đồng nhân dân Thành phố có những quyết sách 
đúng đắn, kịp thời, sát thực tiễn, hợp lòng dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp 
pháp của Nhân dân, giải quyết các vướng mắc, tạo cơ chế để Thành phố phát triển, hội 
nhập. Bên cạnh đó, góp phần đề ra những chủ trương, chính sách thuận lợi giúp Quận 11 
phát triển nhanh, mạnh, bền vững hơn, trong đó tập trung vào các vấn đề trọng tâm như cần 
khuyến khích đầu tư phát triển các khu thương mại, siêu thị, các ngành dịch vụ có hiệu quả 
kinh tế cao và các loại hình dịch vụ đô thị, văn hoá, y tế, giáo dục, thể dục - thể thao; tiếp tục 
phát triển các khu chuyên doanh hàng cao cấp tại các tuyến đường trung tâm theo quy 
hoạch; đẩy mạnh đầu tư phát triển và chỉnh trang đô thị; tập trung rà soát phương án sắp xếp 
sử dụng đất và nhà xưởng, các quy hoạch kéo dài, quy hoạch không khả thi, đặc biệt là quy 
hoạch các khu chức năng để kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh phù hợp với nguồn 
lực và tình hình thực tế; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm giữ 
vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. 

Với trách nhiệm của một công dân sinh ra và trưởng thành tại Thành phố Hồ Chí 
Minh, tôi quan tâm, chia sẻ và đồng cảm với những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của tất 
cả cử tri. Tôi mong muốn được sự ủng hộ, tín nhiệm của các cử tri, giúp tôi có thể hoàn 
thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, góp sức xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nói chung cũng 
như Quận 11 nói riêng ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình./. 


