
TÓM TẮT TIỂU SỬ 

Bà PHẠM THỊ THU HÀ 
- Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thẩm 
phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh 
- Thạc sĩ luật; Cử nhân Chính trị học - chuyên 
ngành Quản lý xã hội; Cao cấp lý luận chính trị 
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
và Đại biểu Hội đồng nhân dân quận Tân Phú 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 
Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 
Đơn vị bầu cử số: 23 Quận Tân Phú 

Bà PHẠM THỊ THU HÀ, sinh ngày 20 tháng 4 năm 1970. Quê quán: Thị trấn 
Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Hiện cư trú tại: Số 99/6 
Nguyễn Hữu Dật, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Bà như sau: 
- Từ tháng 4 năm 1992 đến tháng 3 năm 2004: Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Tân Bình. Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 02 tháng 12 
năm 1993. 

- Từ tháng 4 năm 2004 đến tháng 10 năm 2011: Thẩm phán Tòa án nhân dân 
quận Tân Phú; Chi ủy viên Chi bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn.  

- Từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 11 năm 2013: Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch 
Công đoàn, Phó Chánh án; Quyền Chánh án Tòa án nhân dân quận Tân Phú. 

- Từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 7 năm 2018: Quận ủy viên, Bí thư Chi bộ, 
Chánh án Tòa án nhân dân quận Tân Phú;  Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh và Đại biểu Hội đồng nhân dân quận Tân Phú nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

- Từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 12 năm 2019: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, 
Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ Tòa án nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 01 năm 2020 đến nay: Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, 
Phó Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Hội đồng nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh và đại biểu Hội đồng nhân dân quận Tân Phú nhiệm 
kỳ 2016 - 2021. 

Bà đã được tặng thưởng: Chiến sỹ thi đua Tòa án nhân dân năm 2013, 2017. 
Bà PHẠM THỊ THU 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 - 2026, đơn vị bầu cử số: 23, quận Tân Phú. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ PHẠM THỊ THU HÀ 

 
Tôi tên là Phạm Thị Thu Hà - hiện là Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án 

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 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 Hồ Chí Minh Khóa X. Nếu được cử tri tín nhiệm lựa 
chọn làm Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tôi sẽ thực hiện các nhiệm vụ 
trọng tâm sau đây: 

1. Luôn trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân; luôn rèn luyện, giữ gìn 
phẩm chất đạo đức; gắn bó với Nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử 
tri, thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu đại diện cho ý chí, 
nguyện vọng của Nhân dân, phản ánh các kiến nghị, nguyện vọng của cử tri đến 
Hội đồng nhân dân, các cơ quan hữu quan và giám sát việc thực hiện,  giải quyết 
các kiến nghị của công dân hiệu quả hơn.   

2. Với cương vị là Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố gắn với trách 
nhiệm của người Thẩm phán làm công tác quản lý, tôi sẽ đem hết tâm sức, trí 
tuệ và kinh nghiệm để cùng Đảng bộ và tập thể lãnh đạo Tòa án góp phần xây 
dựng đội ngũ cán bộ Tòa án trong sạch, vững mạnh, xây dựng Tòa án công khai, 
minh bạch. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác phòng 
chống tội phạm hình sự; tăng cường công tác hòa giải, đối thoại các vụ án dân 
sự, hành chính tại Tòa án.  

3. Tôi sẽ tiếp tục sâu sát với cơ sở, cùng với Hội đồng nhân dân Thành phố 
tiếp tục đề ra các giải pháp để xây dựng nền tảng văn hóa, đạo đức xã hội, giải 
quyết các vấn đề Nhân dân bức xúc, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp 
pháp của Nhân dân. Là ứng cử viên nữ, tôi tiếp tục quan tâm, đề xuất các chính 
sách, cơ chế để phòng chống có hiệu quả vấn đề bạo lực gia đình, bảo vệ quyền 
lợi của Phụ nữ và Trẻ em.  

4. Từ thực tiễn hoạt động, bản thân tôi có 29 năm công tác tại Tòa án hai 
cấp Thành phố, am hiểu tình hình của địa phương, từ đó thuận lợi trong việc góp 
ý, đề xuất với Hội đồng nhân dân Thành phố để có những quyết sách đúng đắn, 
kịp thời, sát thực tiễn, hợp lòng dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp 
pháp của Nhân dân; góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người 
dân Thành phố. 

Nếu được cử tri tín nhiệm chọn làm Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 
nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ bằng tất cả tâm 
huyết và trách nhiệm của mình để xứng đáng là người đại biểu của nhân dân./. 


