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Quận 1

Ông ĐỖ HỮU CƯỜNG, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1983. Quê quán: Xã
Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Hiện cư trú tại: Căn B.3.14 chung
cư Centana Thủ Thiêm, số 36 Mai Chí Thọ, Tổ dân phố 18, Khu phố 2, phường
An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Quá trình công tác của Ông như sau:
- Từ tháng 4 năm 2006 đến tháng 10 năm 2010: Phó ban Kiểm soát nội bộ,
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm thủy sản Bến Tre. Ông được kết nạp vào
Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 30 tháng 11 năm 2008.
- Từ tháng 11 năm 2010 đến tháng 4 năm 2011: Cộng tác viên kinh doanh
bảo hiểm phi nhân thọ.
- Từ tháng 5 năm 2011 đến tháng 7 năm 2016: Chuyên viên, Phòng Nội vụ
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ tháng 8 năm 2016 đến ngày 21 tháng 4 năm 2020: Phó Trưởng phòng
Nội vụ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ tháng 4 năm 2020 đến nay: Phó Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông đã được tặng thưởng: Chiến sĩ thi đua cơ sở (các năm 2013, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020); Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố (các năm
2017, 2019); Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao năm 2018.
Ông ĐỖ HỮU CƯỜNG 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: 04, Quận 1.
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 ĐỖ HỮU CƯỜNG
Tôi tên Đỗ Hữu Cường, hiện nay là Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy
ban nhân dân phường Đa Kao, Quận 1. Tôi rất vinh dự được Ban Thường trực
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội
đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Là một cán bộ trẻ, được đào
tạo chuyên môn bài bản với chuyên ngành Thạc sĩ Luật và Cử nhân Chính trị,
cùng với kinh nghiệm hơn 10 năm thực hiện công tác nội vụ tại Ủy ban nhân
dân Quận 1, gần 05 năm là Hội thẩm nhân dân Quận 1 và hiện nay là Chủ tịch
Ủy ban nhân dân phường Đa Kao, tôi đã cùng hệ thống chính trị phường hoàn
thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ cấp trên giao, giữ vững danh hiệu “Phường
Văn minh đô thị” nhiều năm liền và là một trong hai phường của Quận 1 đạt
chuẩn “Phường xanh, sạch và thân thiện môi trường”.
Tôi ý thức sâu sắc rằng, Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý
chí, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương, tôi ứng cử với mong muốn được đóng
góp trí tuệ, công sức mình, đưa tiếng nói của nhân dân vào những quyết định, chủ
trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, không ngừng cải thiện
đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở địa phương.
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành
phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện các nội dung sau:
1. Tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri định kỳ để lắng nghe ý kiến,
tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; trao đổi, tiếp thu ý kiến góp ý của cử tri
nhằm kịp thời đề xuất những cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp với nguyện
vọng chính đáng của nhân dân, tập trung vào các nhóm công việc chính:
1.1. Đề xuất các giải pháp mang tính đột phá nhằm triển khai đầu tư phát
triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối cao, giảm ùn tắc giao
thông, giảm tai nạn giao thông và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
1.2. Tăng cường năng lực quản lý đô thị, cải thiện cơ bản các vấn đề về
môi trường sống, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.
1.3. Nghiên cứu các biện pháp xử lý vi phạm tiếng ồn trong hoạt động
kinh doanh, chấm dứt tình trạng hát loa kẹo kéo tại khu dân cư nhằm tránh ảnh
hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.
1.4. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, y tế, văn hoá, giáo dục.
1.5. Giám sát và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm giảm phiền
hà, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân; nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ công chức về chuyên môn, nghiệp vụ, thái độ phục vụ Nhân dân.
2. Để làm tròn trách nhiệm mà cử tri tin tưởng ủy thác, tôi sẽ nỗ lực làm
việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, thường xuyên học tập nâng cao trình
độ, năng lực nghiên cứu, hoạt động thực tiễn; có tinh thần trách nhiệm trong
công tác và gương mẫu trong thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, quan liêu,
lãng phí.
Với những nỗ lực và quyết tâm của mình, tôi mong muốn nhận được sự
ủng hộ, tín nhiệm của bà con cử tri để chúng ta cùng nhau xây dựng Thành phố
Hồ Chí Minh ngày càng phát triển nhanh, bền vững và tốt đẹp hơn nữa./.

