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Ông NGUYỄN TOÀN THẮNG, sinh ngày 08 tháng 7 năm 1977. 
Quê quán: Xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Hiện cư trú tại: 75/1A đường Phan Văn Hớn, Tổ dân phố 67, Khu phố 6, 

phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Quá trình công tác của Ông như sau:  
- Từ tháng 01 năm 1998 đến tháng 11 năm 2001: Phó Bí thư Chi đoàn Khu 

phố 6, phường Tân Thới Nhất, Quận 12. 
- Từ tháng 12 năm 2001 đến tháng 11 năm 2002: Công tác tại Bưu điện 

Thành phố Hồ Chí Minh. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 
03 tháng 02 năm 2001. 

- Từ tháng 12 năm 2002 đến tháng 08 năm 2015: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
phường Tân Thới Nhất; Trưởng phòng Nội vụ Quận 12, Phó Bí thư Quận ủy, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 12 
khóa V (2015 - 2020). 

- Từ tháng 08 năm 2015 đến nay: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên Ủy ban nhân dân 
Thành phố, Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020  - 2025, Đại biểu Hội 
đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

- Ông đã được tặng thưởng: Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố năm 2014; 
Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2017. 

Ông NGUYỄN TOÀN THẮNG  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: 14, Quận 12. 
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Nhận thức sâu sắc yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ của người đại biểu 
Hội đồng nhân dân, bản thân tôi xác định trách nhiệm của mình, nếu được cử tri 
tín nhiệm bầu vào đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X, tôi sẽ phấn 
đấu hết lòng, hết sức để làm tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:  

1. Thường xuyên gắn bó, liên hệ với cử tri, tham dự nghiêm túc các buổi 
tiếp xúc cử tri ở đơn vị bầu cử, lắng nghe ý kiến cử tri, thật sự là cầu nối giữa cơ 
quan nhà nước với cử tri, phát huy sức mạnh của dân để kịp thời phát hiện, đề 
xuất xử lý các vấn đề mà xã hội và cử tri bức xúc, đặc biệt là giải quyết những 
vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân. 

2. Trong nhiệm kỳ tới, tôi sẽ cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành 
phố cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thật tốt nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành 
phố lần thứ XI, đặc biệt là 03 chương trình, đề án đã được Nghị quyết Đại hội đề 
ra và giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện, đó là:  

- Đề án Quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030. 
- Đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025. 
3. Với những kinh nghiệm của một đại biểu Hội đồng nhân dân và cương vị 

công tác hiện nay, tôi sẽ cống hiến hết khả năng của mình trong quá trình xây 
dựng và phát triển của Thành phố, sẽ đại diện cử tri Thành phố tích cực tham gia 
nghiên cứu, đóng góp, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các quy 
định, văn bản, chính sách trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và các vấn 
đề môi trường phù hợp với thực tiễn, đặc thù theo hướng đơn giản thủ tục, cân 
bằng về quyền lợi các bên: người dân - doanh nghiệp - nhà nước, tạo điều kiện 
thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện.  

4. Để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng nhân dân theo sự 
tin tưởng, tín nhiệm của cử tri, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần 
trách nhiệm cao nhất, không ngừng học tập, phát huy kiến thức, năng lực của 
bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Gương 
mẫu vận động cán bộ, công chức, Nhân dân, gia đình nghiêm chỉnh chấp hành 
Hiến pháp và pháp luật.  

Trên đây là những nội dung chương trình hành động của tôi, nếu tôi vinh dự 
được trúng cử làm Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026./. 
 
 
 


