
TÓM TẮT TIỂU SỬ 

         Bà NGUYỄN THỊ MINH HỒNG 
- Thành ủy viên thành phố Thủ Đức, Bí thư Thành 
Đoàn thành phố Thủ Đức 
- Cử nhân Kế toán, Cử nhân chính trị 
- 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: 02     Thành phố: Thủ Đức  

 
Bà NGUYỄN THỊ MINH HỒNG, sinh ngày 02 tháng 8 năm 1988.  

Quê quán: Phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.  
Hiện cư trú tại: số 5A, đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố 
Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.    

Quá trình công tác của Bà như sau: 
- Từ tháng 8 năm 2008 đến tháng 10 năm 2010: công tác tại chi đoàn Khu 

phố 4, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, giữ các chức vụ: Ủy viên Ban 
Chấp hành Chi đoàn, Phó Bí thư Chi đoàn, Bí thư Chi đoàn; Bà được kết nạp 
vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 05 tháng 9 năm 2010; 

- Từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 10/2012: công tác tại Ủy ban nhân dân 
phường Linh Xuân, giữ các chức vụ: Phó Bí thư Đoàn phường, Bí thư Đoàn phường. 

- Từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 11 năm 2013: Ủy viên Ban Thường vụ 
Quận Đoàn Thủ Đức – Chánh Văn phòng Quận Đoàn Thủ Đức;  

- Từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 02 năm 2016: Ủy viên Ban Thường vụ 
Quận Đoàn Thủ Đức (Bà được cử đi học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ 
Chí Minh);  

- Từ tháng 02 năm 2016 đến tháng 5 năm 2018: Phó Bí thư Quận Đoàn 
Thủ Đức;  

- Từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 3 năm 2021: Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ quận Thủ Đức, Bí thư Quận Đoàn Thủ Đức;  

- Từ tháng 01 năm 2021 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành 
phố Thủ Đức; 

- Từ tháng 3 năm 2021 đến nay: Bí thư Thành Đoàn thành phố Thủ Đức. 
Bà đã được tặng thưởng: nhiều Bằng khen, Giấy khen của Trung ương 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức. 

Bà NGUYỄN THỊ MINH HỒNG 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 02, thành phố Thủ Đức. 

 
ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV  
VÀ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

NHIỆM KỲ 2021 - 2026 



CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ  

NGUYỄN THỊ MINH HỒNG  
Tôi tên là Nguyễn Thị Minh Hồng, ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm  kỳ 2021 – 2026. Tôi vinh dự được Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ứng cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân. Nếu được cử tri lựa chọn làm đại biểu Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh, tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn với các trọng tâm sau: 

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của một đại biểu Hội đồng nhân dân: Phải 
truyền tải những kiến nghị, những bức xúc của cử tri đến Hội đồng nhân dân 
Thành phố và các cơ quan nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của Nhân dân, tôi kiên trì phản ánh và chất vấn các vấn đề mà nhân dân quan tâm, 
bức xúc. Để làm được như vậy, tôi phải dành nhiều thời gian gặp gỡ, đối thoại, 
nắm tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, giữ mối liên hệ với cử tri, tạo mối 
quan hệ chặt chẽ, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, qua đó, đề nghị các cơ quan chức 
năng giải quyết kịp thời bức xúc của Nhân dân trên các lĩnh vực, đảm bảo cho 
những ý kiến chính đáng của nhân dân phải được giải quyết theo quy định. 

2. Quan tâm thực hiện công tác chăm lo đời sống cho Nhân dân đặc biệt 
là các hộ nghèo, cận nghèo, thanh niên công nhân, thiếu nhi có hoàn cảnh khó 
khăn. Tham gia thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững thông qua các nội 
dung hỗ trợ phương tiện sinh kế, xây mới, sửa chữa nhà tình thương, trao tặng 
học bổng. Tổ chức hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm, giới thiệu vay vốn hỗ 
trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp. 

3. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng nhằm phát huy vai trò xung 
kích của thanh niên trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường các 
hoạt động phong trào thanh niên tình nguyện thông qua các hoạt động bảo vệ môi 
trường, tạo mảng xanh góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân. Đẩy 
mạnh phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tạo môi trường giúp thanh niên tiếp cận các ứng 
dụng công nghệ, trau dồi kiến thức, tư duy mới. Bên cạnh đó, đổi mới nội dung và 
hình thức tổ chức các hoạt động nhằm góp phần giáo dục Đoàn viên thanh niên về 
tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, truyền thống, giáo dục pháp luật. 

4. Là ứng cử viên nữ, tôi sẽ đề xuất các chính sách có liên quan đến bảo 
vệ quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em như: Sức khỏe và sinh sản, đào tạo học 
tập nâng cao trình độ mọi mặt, lao động, việc làm, thu nhập cuộc sống, hạnh 
phúc gia đình, các vấn đề liên quan thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Luật Bình 
đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình,… 

Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của đồng bào cử tri. Dù 
được phân công ở bất cứ công việc nào, bản thân tôi cũng luôn phấn đấu hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao, bằng những việc làm, hành động cụ thể của mình 
góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình./. 


