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- Phó Trưởng phòng - Phòng Đào tạo Đại học - 
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- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 
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nhân dân quận Bình Thạnh nhiệm kỳ 2006 - 2011 
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: 15 Quận Bình Tân 

 
Bà NGUYỄN THỊ VIỆT TÚ, sinh ngày 04 tháng 10 năm 1976. Quê quán: 

Phường 5, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Hiện cư trú tại: 52 Nơ Trang Long, 
Phường 14, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Bà như sau:  
- Từ tháng 9 năm 1997 đến tháng 7 năm 2005: Giáo viên môn Anh văn, Bí 

thư Chi đoàn Trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh. 
- Từ tháng 7 năm 2005 đến tháng 8 năm 2009: Phó Hiệu trưởng Trường 

Trung học cơ sở Bình Quới Tây, quận Bình Thạnh. 
- Từ tháng 8 năm 2009 đến tháng 8 năm 2011: Đảng ủy viên Đảng ủy 

Phường 17; Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Điện Biên, 
quận Bình Thạnh. 

- Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 3 năm 2017: Phó Bí thư Chi bộ, Phó 
Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo quận Bình Thạnh. 

- Từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019: Đảng ủy viên Khối Đảng Đoàn 
thể; Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Bình Thạnh. 

- Từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 02 năm 2021: Phó Trưởng Trung tâm Đào 
tạo Quản lý công, Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 02 năm 2021 đến nay: Phó Trưởng phòng, Phòng Đào tạo Đại học,  
Đại học quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bà đã được tặng thưởng: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

Bà NGUYỄN THỊ VIỆT TÚ 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: 15, quận Bình Tân. 

 

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 VIỆT TÚ 

 
Tôi tên là Nguyễn Thị Việt Tú, hiện là Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo 

Đại học, trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 
Minh, tọa lạc tại Khu phố 6 phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Vinh dự là người con của Thành phố, lại là Đại biểu Hội đồng nhân dân 
Thành phố khóa VIII, khóa IX, tôi luôn ý thức được rằng mình cần phải cố gắng 
làm tốt hơn nữa mọi nhiệm vụ được giao. Nếu được tín nhiệm trong nhiệm kỳ 
này, tôi sẽ có thêm điều kiện để nắm bắt, đeo bám những vấn đề mà Hội đồng 
nhân dân Thành phố đã và đang quan tâm một cách sâu sắc và đầy đủ hơn. Bên 
cạnh đó, bằng trách nhiệm của người Đại biểu nhân dân, tôi sẽ tiếp tục chuyển 
tải tất cả tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quý cô bác anh chị cử tri đến các 
cấp có thẩm quyền với mong muốn được góp sức mình vào công cuộc xây dựng 
địa phương, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh và phát 
triển bền vững. 

Là một người làm công tác giáo dục, bằng tâm huyết của mình, tôi sẽ cùng 
những Đại biểu khác nghiên cứu và đề xuất thêm nhiều hơn nữa những chính 
sách phát triển giáo dục; chính sách hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần 
cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động đang công tác trong ngành; 
đề xuất thực hiện những chương trình giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống 
và tạo thêm những sân chơi bổ ích cho học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, bản 
thân sẽ nổ lực cùng tập thể Hội đồng nhân dân đề xuất các cấp lãnh đạo quan 
tâm nhiều hơn nữa những khó khăn về cơ sở vật chất như: đầu tư xây mới 
trường học; sửa chữa, nâng cấp phòng học, phòng chức năng; trang bị thêm 
phương tiện dạy học hiện đại cần thiết... nhằm tạo điều kiện ngày càng tốt hơn 
cho công tác giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh và sinh viên.  

Trên  đây  là  nội  dung  chương  trình  hành  động  ứng  cử  Đại  biểu  Hội 
đồng nhân dân Thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 của bản thân. Rất mong 
nhận được sự tín nhiệm của quý cô bác anh chị cử tri để tôi tiếp tục có thêm điều 
kiện trong việc chung tay góp phần mình vào sự phát triển của Thành phố. 

Trân trọng cảm ơn./. 


