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Ông VÕ VĂN THẬT, sinh ngày 01 tháng 11 năm 1976. 

Quê quán: Xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Hiện cư trú tại: Số 38, Tổ 114, Khu phố 10, Đường 239, Phường 5, Quận 8, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Ông như sau: 

- Từ tháng 02 năm 2000 đến tháng 8 năm 2001: Công tác tại Trường cấp 2-3  
Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 8 năm 2001 đến tháng 7 năm 2010: Công tác tại Trường THPT  
Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông được kết nạp vào 
Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 09 tháng 11 năm 2007. 

- Từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 6 năm 2012: Công tác tại Trường 
THPT An Nghĩa, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 6 năm 2012 đến nay: Công tác tại Trường Đại học Sài Gòn. 

Ông VÕ VĂN THẬT 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: 07, Quận 5. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ VÕ VĂN THẬT 

 
Kính thưa quý vị đại biểu! 
Kính thưa toàn thể quý cô bác, anh chị cử tri! 
Tôi tên Võ Văn Thật - hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn. 

Tôi vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh 
hiệp thương, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 
nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng 
nhân dân Thành phố khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), tôi sẽ tập trung vào 
chương trình hành động sau: 

I. Tôi cam kết sẽ nỗ lực hoàn thành tốt vai trò người đại biểu của Nhân dân, 
giữ mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó mật thiết với Nhân dân; Lắng nghe, tiếp thu kịp 
thời và phản ảnh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan 
chức năng theo thẩm quyền. Kiên trì theo dõi, giám sát hoạt động của các cơ quan 
chức năng trong việc giải quyết các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri.  

II. Trong lĩnh vực chuyên môn đang công tác, tôi sẽ quan tâm đề xuất thực 
hiện và giám sát các nội dung sau: 

1. Phát huy tốt hơn nữa vai trò của nhà giáo, nhà khoa học trong quá trình 
tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI. Tập trung 
đề xuất các giải pháp nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 
dục; Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức 
nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên, giảng viên, phấn đấu trên 95% giáo viên, 
giảng viên đạt chuẩn theo quy định. 

2. Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ nhà giáo và 
người học với định hướng ứng dụng; hướng tới áp dụng thành tựu khoa học 
công nghệ trong dạy học và quản lý giáo dục, đáp ứng mục tiêu phát triển Thành 
phố là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn 
hóa của khu vực Đông Nam Á. 

3. Triển khai tốt chính sách của Nhà nước về tự chủ tài chính trong cơ sở 
giáo dục đại học công lập, giảm áp lực chi ngân sách nhà nước cho giáo dục. 
Thực hiện tốt chính sách học bổng khuyến khích học tập, chính sách miễn, giảm 
học phí cho học sinh, sinh viên theo quy định. Đẩy mạnh gắn kết giữa Nhà 
trường và doanh nghiệp, tìm nguồn học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, 
hiếu học; đồng thời tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp và 
xã hội. 

4. Ra sức học tập, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; Kiên quyết đấu 
tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao 
nhận thức chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý để làm tốt nhiệm vụ của người 
cán bộ lãnh đạo, người đại biểu Nhân dân, xứng đáng với niềm tin của cử tri. 

Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự 
mong đợi và kỳ vọng của cử tri, thực hiện tốt chức trách của người đại biểu 
Nhân dân, tiếp tục phấn đấu vì mục tiêu thực hiện hiệu quả những nội dung cử 
tri quan tâm và những vấn đề chung của Thành phố./. 


