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Bà  NGUYỄN THỊ BẠCH MAI, sinh ngày 06 tháng 02 năm 1971. 
Quê quán: Xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. 
Hiện cư trú tại: Số 3A40, ấp 3, đường Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, 

huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Quá trình công tác của Bà như sau: 
- Từ tháng 7 năm 1990 đến tháng 4 năm 2005: Chuyên trách Địa chính; 

Chuyên trách Quản lý thị trường, Thương mại Dịch vụ - Ủy nhiệm thu thuế; 
Chuyên trách Lao động - Thương binh và Xã hội; Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội 
Liên hiệp Phụ nữ xã; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phạm Văn Hai; Được 
kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 06 tháng 9 năm 1997. 

- Từ tháng 5 năm 2005 đến tháng 4 năm 2013: Huyện ủy viên, Bí thư Chi 
bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Chánh; Là Đại biểu Hội đồng 
nhân dân huyện Bình Chánh và Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phạm Văn Hai, 
nhiệm kỳ 2004 - 2011. 

- Từ tháng 5 năm 2013 đến tháng 3 năm 2020: Ủy viên Ban chấp hành 
Đảng bộ Thành phố, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố. 

- Từ tháng 3 năm 2020 đến nay: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành 
phố, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy. 

Bà đã được tặng thưởng: Bằng khen của Hội Nông dân Việt Nam 
(2015,2019); Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2017, 2018) 

Bà NGUYỄN THỊ BẠCH MAI 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: 16, quận Bình Tân. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ  

NGUYỄN THỊ BẠCH MAI 
----- 

Hiện nay là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; 
giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy; Ban Dân vận 
Thành ủy là cơ quan tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, 
Thường trực Thành ủy về công tác dân vận. 

Trước tiên, tôi xin cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố 
Hồ Chí Minh đã giới thiệu tôi ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 
nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi nhận thức rằng đây một vinh dự và cũng là nhiệm vụ, 
nếu được cử tri tín nhiệm tôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tôi sẽ 
thực hiện những điều tâm huyết sau: 

1. Luôn trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, giữ gìn phẩm chất đạo đức 
lối sống, không tham nhũng lãng phí, làm tốt trách nhiệm được giao; bản thân đã 
công tác cơ sở lâu năm, cảm thông và chia sẻ với những khó khăn của người dân 
gắn trách nhiệm trong công việc và phục vụ Nhân dân. 

2. Chủ động gặp gỡ, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý 
kiến của Nhân dân Thành phố nói chung và Nhân dân trên địa bàn ứng cử nói 
riêng, kịp thời chuyển đến với các cơ quan thẩm quyền giải quyết; tích cực theo 
dõi đôn đốc việc giải quyết những kiến nghị của Nhân dân và kịp thời thông tin 
cho người dân. Những vấn đề quan tâm như công tác cải cách thủ tục hành 
chính, quy hoạch, xây dựng, chính sách an sinh xã hội, và cải thiện nâng cao 
chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. 

3. Để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững, vì cả 
nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, bản thân tôi cùng với các cơ quan 
đơn vị phối hợp tham mưu những giải pháp thực hiện gắn với việc phát huy vai 
trò tham gia của Nhân dân trong quá trình đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, 
đề xuất chủ trương phù hợp lòng dân, pháp luật, sát thực tiễn và giám sát việc 
giải quyết kiến nghị hài hòa, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. 

4. Là nữ ứng cử viên tôi đặc biệt quan tâm các vấn đề về giới như người 
già, phụ nữ, trẻ em,… do vậy tôi sẽ cùng các ngành chức năng tham mưu đề 
xuất các chính sách bảo vệ chăm sóc sức khỏe, tinh thần, vật chất cho các đối 
tượng trên nhằm xây dựng gia đình bình đẳng no ấm tiến bộ và hạnh phúc.  

Tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ và tín nhiệm của cử tri Thành phố. 

Xin trân trọng cám ơn quý vị cử tri và nhân dân đã lắng nghe./. 


