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- Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính 
- Thạc sĩ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng; Thạc sĩ 
Ngữ văn Anh, Pháp, Nga; Cử nhân Kinh tế  
- 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: 11      Quận 10 

Bà PHẠM THỊ HỒNG HÀ, sinh ngày 19 tháng 01 năm 1970. Quê quán: 
xã Minh Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Hiện cư trú tại: 333/12/6 
Lê Văn Sỹ, Phường 1, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Bà như sau: 
- Từ tháng 11 năm 1994 đến tháng 01 năm 2006: công tác tại Ngân hàng Ngoại 

thương Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Chức vụ cao nhất: Trưởng 
phòng Phòng Quan hệ Quốc tế, Chi ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở. 
Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 12 năm 1998. 

- Từ tháng 01 năm 2006 đến tháng 8 năm 2008: công tác tại Công ty cổ phần 
Bảo hiểm Bưu điện Chi nhánh Sài Gòn. Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh, Bí thư Chi bộ. 

- Từ tháng 8 năm 2008 đến tháng 3 năm 2013: công tác tại Công ty cổ phần 
Bảo hiểm Hùng Vương. Chức vụ: Tổng Giám đốc, Bí thư Chi bộ. 

- Từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 11 năm 2016: công tác tại Công ty Đầu tư Tài 
chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh. Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên Ban 
chấp hành Đảng bộ cấp trên cơ sở. Bà là Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021; Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách. 

- Từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 01 năm 2018: công tác tại Sở Tài chính 
Thành phố Hồ Chí Minh. Chức vụ: Phó giám đốc. 

- Từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 01 năm 2020: công tác tại Công ty Đầu tư Tài 
chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh. Chức vụ: Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy. 

- Từ tháng 01 năm 2020 đến nay: công tác tại Sở Tài chính Thành phố Hồ 
Chí Minh. Chức vụ: Giám đốc, Bí thư Đảng ủy. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ Thành phố Hồ Chí Minh khoá X, khóa XI. 

Bà PHẠM THỊ HỒNG HÀ 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 - 2016, đơn vị bầu cử số: 11, Quận 10. 

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 - 2016 

 



CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ PHẠM THỊ HỒNG HÀ 

  

Là Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, 
nhiệm kỳ vừa qua, tôi đã tích cực thực hiện nhiệm vụ người Đại biểu Hội 
đồng nhân dân, cùng tập thể và nhân dân đóng góp xây dựng phát triển Thành 
phố. Tôi vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí 
Minh giới thiệu tái ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X 
nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nếu được cử tri lựa chọn làm Đại biểu Hội đồng nhân 
dân Thành phố, tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn với các trọng tâm như sau: 

1. Giữ vững mục tiêu phục vụ Nhân dân, không ngừng tu dưỡng phẩm chất 
đạo đức, nâng cao trình độ năng lực, làm việc với tâm huyết và trách nhiệm cao 
nhất, theo đúng tinh thần “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, không tham 
nhũng, lãng phí.  

2. Từ kinh nghiệm tích lũy được trong thực tiễn, luôn gắn bó, lắng nghe ý 
kiến của nhân dân, tiếp tục đề xuất và giám sát việc giải quyết các kiến nghị của 
cử tri có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao, tham gia xây dựng các chính 
sách của Hội đồng nhân dân Thành phố nhằm giải quyết các vấn đề vướng mắc, 
bức xúc, được người dân quan tâm.  

3. Với chuyên môn trong lĩnh vực quản lý kinh tế, tài chính, ngân sách, tôi 
sẽ tập trung tham gia ý kiến, đề xuất các giải pháp để: 

- Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng của Thành phố 
như hệ thống giao thông, cung cấp nước sạch, thoát nước, cải thiện môi trường. 

- Dành nguồn lực phục vụ nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, giáo 
dục, sức khỏe của người dân. 

- Cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư, 
doanh nghiệp và người dân gia tăng hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, ứng 
dụng khoa học công nghệ để tạo ra sản phẩm, dịch vụ thiết thực, mang lại công 
ăn việc làm, thu nhập cho bản thân và ích lợi cho xã hội. 

4. Bảo đảm công tác giữ vững an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm từ 
cơ sở, sẵn sàng ứng phó trong tình huống thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ các đối 
tượng đặc biệt khó khăn trong xã hội. 

5. Là ứng cử viên nữ, tôi quan tâm đóng góp cho việc xây dựng và thực thi 
các chính sách về bình đẳng giới, giảm bớt khó khăn, áp lực từ định kiến lạc hậu 
đối với phụ nữ, khuyến khích phụ nữ phát huy năng lực bản thân, bảo vệ quyền 
lợi của phụ nữ và trẻ em./. 
 


