
 

TÓM TẮT TIỂU SỬ 

Bà NGUYỄN THI THANH   
- Chuyên viên Phòng Công tác Hội đồng nhân 
dân, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  
- Kỹ sư Môi trường, Cử nhân Luật, Cử nhân Xây 
dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. Đang theo 
học Thạc sĩ ngành Đô thị học tại trường Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn 
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: 17        Quận Bình Thạnh 
 

Bà NGUYỄN THI THANH, sinh ngày 29 tháng 7 năm 1979. 

Quê quán: Xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

Hiện cư trú tại: 31/47 đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Bà như sau:  

- Từ tháng 4 năm 2005 đến tháng 8 năm 2016: Chuyên viên Phòng Tài 
nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân Quận 1. Kết nạp vào Đảng Cộng sản 
Việt Nam ngày 12 tháng 10 năm 2010. 

- Từ tháng 9 năm 2016 đến nay: Chuyên viên Phòng Công tác hội đồng 
nhân dân, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Bà đã được tặng thưởng: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua Thành phố; Bằng 
khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; Bằng khen của Ủy ban nhân dân 
Thành phố do có thành tích hoàn hành xuất sắc nhiệm vụ 04 năm liên tục 
(2017, 2018, 2019, 2020); Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố đã có 
thành tích trong công tác phối hợp, tham mưu, phục vụ cho hoạt động của Hội 
đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Bà NGUYỄN THI THANH 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: 17, quận Bình Thạnh. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ NGUYỄN THI THANH 

 
Kính thưa Quý cô bác anh chị cử tri! 
Tôi tự hào là công dân Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu và vinh dự 

được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tín nhiệm giới thiệu là ứng 
cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
Nếu được các cô bác anh chị cử tri bầu làm đại biểu, tôi sẽ có điều kiện thể hiện 
vai trò, trách nhiệm trong hoạt động Hội đồng nhân dân, với các trọng tâm sau:  

Thứ nhất, tôi nhận thức rõ được vai trò của một đại biểu Hội đồng nhân 
dân, nên mục tiêu hướng tới của tôi chính là đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp 
của người dân, dành thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe nhiều ý 
kiến, đề xuất của cử tri đối với chính quyền Thành phố, nhất là những vấn đề 
bức xức của lĩnh vực đô thị, môi trường liên quan trực tiếp đến đời sống của 
nhân dân. 

Thứ hai, với thời gian công tác tại Phòng Công tác Hội đồng nhân dân 
Thành phố, thư ký của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân Thành phố tôi đã có điều 
kiện được tiếp cận và trực tiếp tham mưu góp phần đưa các vấn đề về ngập 
nước, giải quyết các dự án chậm triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 
công trình giao thông trọng điểm, quản lý công tác bảo vệ môi trường đô thị, 
khu dân cư và quản lý chất thải được cụ thể hóa bằng các Nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân Thành phố. Thời gian tới tôi sẽ tiếp tục phát huy năng lực nghề nghiệp, 
chuyên môn của bản thân trong vai trò là người đại biểu Nhân dân để góp sức 
sáng tạo, năng động, quyết liệt trong việc giám sát nhằm tăng tính hiệu lực, hiệu 
quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đô thị, môi trường với mục tiêu hướng đến 
là đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.  

Thứ ba, để làm tròn trách nhiệm mà cử tri tin tưởng tín nhiệm, bản thân tiếp 
tục rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tích cực học tập nâng cao trình độ 
chuyên môn theo yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao kỹ năng đại biểu để thực hiện tốt 
nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân. 

Trên đây là nội dung chương trình hành động của tôi, tôi mong muốn được 
sự ủng hộ của Quý cô bác anh chị cử tri để tôi có điều kiện phát huy, cống hiến 
và góp phần giải quyết các vấn đề ảnh hưởng quyền, lợi ích hợp pháp của cử tri 
trong lĩnh vực đô thị, môi trường, với mục tiêu quan trọng là không ngừng nâng 
cao chất lượng sống của Nhân dân, cùng xây dựng và đóng góp vào sự phát 
triển của Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thành phố anh hùng, 
Thành phố năng động, sáng tạo, nghĩa tình.   

Trân trọng./. 


