
 
 

TÓM TẮT TIỂU SỬ 

Bà PHẠM QUỲNH ANH         
- Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên của Thường trực, 
Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố 
- Cử nhân Luật, Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận 
Chính trị - Hành chính 
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 
2016 - 2021 
Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành 
phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 
Đơn vị bầu cử số: 28 Huyện Củ Chi 

Bà PHẠM QUỲNH ANH, sinh ngày 02 tháng 10 năm 1981. Quê quán: 
Xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Hiện cư trú tại: số 430, Tỉnh 
lộ 8, Tổ 6, Ấp 3, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Bà như sau: 
- Từ tháng 8 năm 2004 đến tháng 8 năm 2005: sau khi tốt nghiệp Đại học 

Luật Thành phố, bà được đưa vào diện cán bộ quy hoạch dài hạn của Thành ủy, 
phân công nhiệm vụ về Ủy ban nhân dân xã Phước Vĩnh An làm chuyên viên 
Văn phòng Ủy ban nhân dân xã. 

- Từ tháng 8 năm 2005 đến tháng 7 năm 2008: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi. Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt 
Nam ngày 10 tháng 3 năm 2006. 

- Từ tháng 7 năm 2008 đến tháng 12 năm 2014: được điều động về Ủy ban 
kiểm tra Huyện ủy Củ Chi đến tháng 4 năm 2009 là Huyện ủy viên, Phó Chủ 
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Củ Chi. 

- Từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 7 năm 2016: Huyện ủy viên sau đó là Ủy 
viên Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi. 

- Từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 12 năm 2019: Ủy viên Ban Thường vụ 
Huyện ủy - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi. 

- Từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 10 năm 2020: Phó Trưởng Ban pháp chế 
Hội đồng nhân dân Thành phố. 

- Từ tháng 10 năm 2020 đến nay: Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên của Thường 
trực, Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố. 

Bà đã được tặng thưởng: Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh, Kỷ niệm 
chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng và nhiều Bằng khen của Ủy ban nhân 
dân Thành phố. 

Bà PHẠM QUỲNH ANH 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: 28, huyện Củ Chi. 

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 PHẠM QUỲNH ANH 

 
Tôi tên Phạm Quỳnh Anh, hiện nay là Trưởng Ban pháp chế Hội đồng 

nhân dân Thành phố. Tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu tái cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 
khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Được lớn lên, trưởng thành, làm việc ở Củ Chi nhiều năm và nay được 
phân công nhiệm vụ là Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên của Thường trực, Trưởng 
Ban pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố, tôi mong muốn mình tiếp tục có 
thêm cơ hội, điều kiện thuận lợi để gắn bó đóng góp sức mình cho quê hương 
Củ Chi. Nếu được cử tri tiếp tục tin tưởng lựa chọn, tôi xin hứa sẽ thực hiện 
nghiêm túc, trách nhiệm những việc trọng tâm sau: 

1. Thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, phát huy quyền của người đại biểu. 
Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri. 
Tăng cường trách nhiệm trong tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị của cử tri, kịp thời chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để giải 
quyết; có kế hoạch rà soát các kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết dứt 
điểm; kiên trì theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết nhằm đảm bảo lợi ích 
chính đáng của cử tri.  

2. Cùng với tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố nghiên 
cứu đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, khảo sát, thực hiện hiệu quả các 
nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân Thành phố trong điều kiện Thành phố Hồ Chí 
Minh thực hiện mô hình chính quyền đô thị, không tổ chức Hội đồng nhân dân 
ở quận, phường. 

3. Với vai trò là Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố tôi sẽ 
tập trung quan tâm nâng cao chất lượng công tác giám sát, khảo sát trong lĩnh 
vực được phân công phụ trách nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, nhất là việc thi 
hành án dân sự, việc giải quyết các vụ việc kéo nhiều năm; công tác cải cách thủ 
tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân; các giải pháp đảm bảo an toàn 
giao thông, kéo giảm tội phạm,… Đồng thời, từ thực tiễn, tôi sẽ tiếp tục kiến 
nghị tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực đất đai, xây dựng.  

4. Tiếp tục học hỏi, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh 
chính trị để thực hiện tốt nhiệm vụ đại biểu, tham gia tích cực các hoạt động của 
Hội đồng nhân dân; trách nhiệm trong biểu quyết quyết định những vấn đề thuộc 
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân trong các lĩnh vực một 
cách đúng đắn, phù hợp với lợi ích của đông đảo nhân dân. 

Tôi rất mong nhận được sự tín nhiệm của quý cử tri./. 


