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- Phó Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức, Chủ tịch
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Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021
Đơn vị bầu cử số: 03
Thành phố Thủ Đức
Ông HOÀNG TÙNG, sinh ngày 24 tháng 01 năm 1980. Quê quán: Xã Phổ
Minh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Hiện cư trú tại : căn hộ 2008 Chung cư
Horizon, số 214 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố
Hồ Chí Minh.
Quá trình công tác của Ông như sau:
- Từ tháng 9 năm 2002 đến tháng 12 năm 2003: Giảng viên Trường Đại học
Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt
Nam ngày 19 tháng 5 năm 2000.
- Từ tháng 12 năm 2003 đến tháng 3 năm 2006: học Cao học tại Australia
(Chương trình 300 Thạc sĩ, tiến sĩ trẻ Thành phố); Chuyên viên Phòng Quy hoạch
chung - Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ tháng 3 năm 2006 đến tháng 7 năm 2008: Phó Trưởng phòng Quy hoạch
chung - Hạ tầng kỹ thuật, Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ tháng 7 năm 2008 đến tháng 3 năm 2017: Trưởng phòng Hạ tầng kỹ
thuật; Bí thư Đoàn Thanh niên; Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Quy hoạch Kiến trúc
nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 9 năm 2019: Đảng ủy viên, Phó Giám đốc
Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 01 năm 2021: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè.
- Từ tháng 01 năm 2021 đến nay: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân thành phố Thủ Đức.
Ông đã được tặng thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012;
Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013, 2014, 2019.
Ông HOÀNG TÙNG 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: 03, thành phố Thủ Đức.
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 TÙNG
Hiện nay, tôi đang là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
thành phố Thủ Đức. Tôi đang cùng với tập thể Lãnh đạo thành phố Thủ Đức và
các ngành, các cấp nghiên cứu, xây dựng các Chương trình, Đề án, Kế hoạch với
mục tiêu xây dựng, phát triển thành phố Thủ Đức trở thành đô thị thông minh,
sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh - hiện đại - nghĩa tình, phát triển
nhanh, bền vững, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố giới thiệu
ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 2026. Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh, tôi sẽ nỗ lực thực hiện các nội dung trọng tâm như sau:
1. Luôn trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân. Rèn luyện, giữ gìn phẩm
chất đạo đức, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, không tham nhũng, lãng phí. Thực hiện đầy đủ chức trách của người đại
biểu Nhân dân; ghi nhận đầy đủ, chính xác các thông tin, kiến nghị của cử tri,
kịp thời chỉ đạo hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Luôn nỗ
lực cùng với tập thể lãnh đạo thành phố thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ
Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố
Thủ Đức.
2. Với vai trò Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
Thủ Đức, tôi sẽ tham gia ý kiến để Thành ủy, Hội đồng nhân dân có những
quyết sách đúng đắn, kịp thời, sát thực tiễn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của Nhân dân, giải quyết các vướng mắc, tạo điều kiện để thành phố Thủ Đức
phát triển.
3. Tôi sẽ đề xuất với Hội đồng nhân dân và cơ quan có thẩm quyền các
giải pháp để:
- Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, đổi mới
quản trị nhà nước theo hướng chuyển đổi số mạnh mẽ, tạo các kênh trao đổi
thuận lợi để tiếp thu và lắng nghe phản ánh, kiến nghị của Nhân dân. Tập trung
giải quyết các phản ánh, kiến nghị cử tri còn kéo dài. Phát huy quyền làm chủ
của Nhân dân và giám sát các hoạt động của chính quyền Thành phố. Cải cách
hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Ứng
dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo cầu nối tốt
nhất giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương.
- Lập quy hoạch chung thành phố Thủ Đức gắn với quy hoạch chung
Thành phố Hồ Chí Minh, triển khai đầu tư hoàn thiện nhanh hệ thống hạ tầng kỹ
thuật trọng điểm thành phố Thủ Đức, kết nối đồng bộ với Thành phố Hồ Chí
Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; có giải pháp giảm, chống ùn tắc giao
thông và chống ngập nước; đầu tư phát triển cây xanh và công viên (mục tiêu đến
năm 2025 trồng mới 1 triệu cây xanh tại thành phố Thủ Đức); thúc đẩy việc xây
dựng nhà ở xã hội; tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn cho nhân dân.
Tôi mong nhận được sự tín nhiệm, ủng hộ của đồng bào cử tri!

