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Quận 1

Bà: HOÀNG THỊ TỐ NGA, sinh ngày 12 tháng 11 năm 1971.
Quê quán: Xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
Hiện cư trú tại: Số 95/11 Nguyễn Thái Học, Tổ dân phố 47, Khu phố 3,
phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Quá trình công tác của Bà như sau:
- Từ tháng 12 năm 1990 đến tháng 7 năm 1991: Nhân viên Công ty Dịch vụ
du lịch Bến Thành; sau đó, nghỉ làm ở nhà đến tháng 5 năm 1992.
- Từ tháng 6 năm 1992 đến tháng 12 năm 1999: Cộng tác viên, Chuyên
trách Thương binh xã hội, thư ký tiếp dân, chuyên trách Quản lý đô thị Ủy ban
nhân dân phường Bến Nghé, Quận 1. Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt
Nam ngày 30 tháng 4 năm 1997.
- Từ tháng 01 năm 2000 đến tháng 12 năm 2006: Đảng ủy viên, Ủy viên Văn
phòng; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Phó Bí thư
Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ
tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Khối Dân vận phường Bến Nghé, Quận 1.
- Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 5 năm 2009: Quận ủy viên, Bí thư Chi
bộ, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1, Chủ tịch
Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân Quận 1.
- Từ tháng 6 năm 2009 đến tháng 9 năm 2014: Quận ủy viên, Ủy viên Ban
Thường vụ Quận ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khối Vận, Bí thư Chi bộ quân sự
phường Bến Nghé, Quận 1.
- Từ tháng 10 năm 2014 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy,
Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 1, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy
Quận 1, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1. Là Đại biểu Hội đồng nhân
dân Thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Bà đã được tặng thưởng: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2013.
Bà HOÀNG THỊ TỐ NGA 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 HOÀNG THỊ TỐ NGA
_______
Là đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 2021, Tôi vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí
Minh tiếp tục giới thiệu là người đại diện cho hệ thống chính trị Quận 1 tham gia
ứng cử. Tôi ý thức được rằng Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ này phải
kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng
nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong các nhiệm kỳ
qua, bản thân tôi sẽ luôn phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và sẽ nỗ
lực nhiều hơn với các trọng tâm sau:
Thứ nhất, luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; thường
xuyên nghiên cứu các vấn đề về kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh
làm cơ sở để đóng góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách của Thành phố.
Thứ hai, từ những thực tiễn trên địa bàn Quận 1, tôi sẽ tập trung nghiên
cứu những giải pháp mang tính đột phá để tham mưu, đề xuất Hội đồng nhân
dân Thành phố đề ra những chủ trương, chính sách khắc phục những tồn tại, hạn
chế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thành phố, nhất là vấn đề về
tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự đô thị,
trật tự an toàn xã hội, giải tòa đền bù và tái định cư cho người dân.
Thứ ba, chủ động tiếp cận với các chủ trương, chính sách của Trung
ương, Thành phố để cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ
Quận ủy Quận 1 lãnh đạo xây dựng Quận 1 trở thành đô thị thông minh, “An
toàn - Văn minh - Phát triển - Nghĩa tình”, góp phần xây dựng Thành phố Hồ
Chí Minh là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ
và văn hóa của khu vực Đông Nam Á.
Thứ tư, quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính
nhằm giảm bớt phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời, quan tâm đề
xuất các chính sách để xây dựng gia đình hạnh phúc; phát huy, bảo vệ quyền và
lợi ích của phụ nữ, trẻ em.
Thứ năm, sâu sát với Nhân dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng
của cử tri và tích cực tham gia các hoạt động giám sát để kịp thời phản ánh, kiến
nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được
dư luận xã hội quan tâm.
Bản thân tôi luôn nhận thức trở thành người đại biểu của Nhân dân là
niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của bản thân. Tôi mong tiếp tục
nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri./.

