
 

 
 

 

TÓM TẮT TIỂU SỬ 
Bà NGUYỄN THỊ NGA 
- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Liên 
đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh 
- Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế 
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: 30        Huyện Hóc Môn 

Bà NGUYỄN THỊ NGA, sinh ngày 15 tháng 11 năm 1984. 
Quê quán: xã Trung Mầu – huyện Gia Lâm – Thành phố Hà Nội. 
Hiện cư trú tại: Số 352A đường Nguyễn Ảnh Thủ, Tổ dân phố 13, Khu phố 

1, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Quá trình công tác của Bà như sau:  
- Từ tháng 02 năm 2007 đến tháng 4 năm 2011: chuyên viên nghiên cứu 

tổng hợp Văn phòng Quận ủy Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Bà được kết 
nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 08 tháng 5 năm 2009. 

- Từ tháng 4 năm 2011 đến tháng 11 năm 2014: Phó Chánh Văn phòng 
Quận ủy Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 12 năm 2017: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao 
động Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 01 năm 2017, Bà được bổ sung Ủy 
viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tháng 6 năm 2016 đến tháng 5 năm 2021: Đại biểu Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

- Tháng 01 năm 2018 đến tháng 3 năm 2018: Quận ủy viên, Chủ tịch Liên 
đoàn Lao động Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tháng 4 năm 2018 đến nay: Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao 
động Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 7 năm 2018, Bà được bầu bổ sung Ủy 
viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bà NGUYỄN THỊ NGA 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: 30, huyện Hóc Môn. 

 
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 THỊ NGA 

 Tôi tên Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 15 tháng 11 năm 1984, hiện là Ủy 
viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố 
Hồ Chí Minh.  

Tôi vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố giới 
thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 
2026. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành 
phố Khóa X, tôi sẽ cố gắng nỗ lực thực hiện tốt vai trò của người đại biểu Nhân 
dân, với một số nội dung như sau:  

- Luôn trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, thực hiện tốt việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để trở thành người có 
phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, trung thực, trách nhiệm; luôn 
phấn đấu rèn luyện không ngừng để có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết 
đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa 
quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. 

- Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, công nhân, viên chức, người lao động, 
tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc, gặp gỡ cử tri, để lắng nghe ý kiến, nguyện 
vọng của nhân dân, công nhân, viên chức, người lao động. Qua đó, tham gia ý 
kiến để Hội đồng nhân dân Thành phố có những chủ trương đúng đắn, kịp thời, 
nhất là những chủ trương có liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, các vấn 
đề an sinh xã hội của nhân dân, công nhân, viên chức, người lao động; tích cực 
tham gia các hoạt động giám sát cơ quan quản lý Nhà nước về việc thực thi 
đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước và Nghị quyết Hội 
đồng nhân dân Thành phố ở địa phương, đôn đốc việc giải quyết các khiếu nại, 
kiến nghị của Nhân dân. 

- Trước tình hình thực tiễn của thành phố, nhất là sau đại dịch Covid-19, 
tôi sẽ tiếp tục đề xuất Hội đồng nhân dân Thành phố các giải pháp nhằm nâng 
cao tỷ lệ người lao động được đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo nhiều 
công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, các giải pháp chăm lo 
đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và người lao động. Là ứng cử viên nữ, 
tôi sẽ đề xuất các giải pháp liên quan đến bình đẳng giới, xây dựng gia đình văn 
hóa, hạnh phúc, bảo vệ bà mẹ và trẻ em. 

Trên đây là Chương trình hành động của tôi. Tôi rất mong tiếp tục nhận 
được sự ủng hộ, tín nhiệm của đồng bào, cử tri. Trân trọng./. 


