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Ông HUỲNH THANH HÙNG, sinh ngày 28 tháng 10 năm 1980.  
Quê quán: Phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.  
Hiện cư trú tại: 1017, Hương lộ 2, Tổ 136, Khu phố 8, phường Bình Trị 

Đông A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Quá trình công tác của Ông như sau: 
- Từ tháng 6 năm 2004 đến tháng 6 năm 2007: công tác tại Ủy ban nhân dân 

phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, lần lượt giữ các chức vụ: Cán bộ Văn 
phòng Ủy ban nhân dân phường, Cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường. Ông được 
kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26 tháng 10 năm 2005. 

- Từ tháng 6 năm 2007 đến tháng 02 năm 2015: công tác tại Ban Tổ chức 
Quận ủy Bình Tân, lần lượt giữ các chức vụ: Chuyên viên, Phó Trưởng Ban Tổ 
chức Quận ủy kiêm Phó Bí thư Chi bộ cơ quan Ban Tổ chức Quận ủy. 

- Từ tháng 02 năm 2015 đến tháng 7 năm 2016: Bí thư Đảng ủy phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận Bình Tân. 

- Từ tháng 7 năm 2016 đến nay: công tác tại Hội đồng nhân dân quận Bình 
Tân, lần lượt giữ các chức vụ: Quận ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, 
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân quận, Phó Bí thư Thường trực 
Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền quận Bình Tân. 

Ông đã được tặng thưởng: Chiến sĩ thi đua Thành phố năm 2012, Bằng 
khen Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2021. 

Ông HUỲNH THANH HÙNG 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: 15, quận Bình Tân. 

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 HUỲNH THANH HÙNG 

 
Tôi tên: Huỳnh Thanh Hùng, hiện nay là Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân quận Bình Tân, Bí thư Đảng ủy cơ 
quan chính quyền quận Bình Tân. Tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam Thành phố giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 
Khóa X. Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ nỗ lực thực hiện các nội dung trọng tâm sau: 

1. Luôn trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân. Nêu cao tinh thần trách 
nhiệm của người đại biểu Nhân dân, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và Pháp 
luật. Phấn đấu rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức; tích cực học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không tham nhũng, lãng phí.  

2. Thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri bằng nhiều kênh 
thông tin, theo nhiều hình thức; dành thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm 
hiểu tâm tư nguyện vọng của Nhân dân và đưa tiếng nói của Nhân dân đến với 
Hội đồng nhân dân Thành phố, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
Nhân dân. 

3. Từ thực tiễn quá trình công tác tại Quận ủy Bình Tân và cơ quan Thường 
trực Hội đồng nhân dân quận, tôi có nhiều thông tin và am hiểu về tình hình 
kinh tế, văn hóa - xã hội của quận Bình Tân, là điều kiện thuận lợi trong tham 
gia phát biểu ý kiến và đề xuất kiến nghị để Hội đồng nhân dân thành phố có 
những quyết sách đúng đắn, kịp thời, sát thực tiễn, hợp lòng dân. 

4. Tôi sẽ đề xuất với Hội đồng nhân dân Thành phố các giải pháp để: 

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý và phát triển đô thị, quan tâm các 
dự án đầu tư về thoát nước cải thiện môi trường và các dự án giao thông trọng 
điểm trên địa bàn, góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông và giảm ngập nước. 

- Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, nhất là công viên, hồ bơi, 
các khu vui chơi giải trí,... cho Nhân dân; quan tâm đến các chế độ chính sách 
cho người có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng, chế độ đối với 
cán bộ làm công tác cơ sở; hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người 
lao động. 

- Tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn tại, Nhân dân bức xúc, như: quy 
hoạch sử dụng đất; hoạt động thu gom xử lý rác thải, vệ sinh môi trường; vấn đề 
đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo sự bình yên cho Nhân dân.  

Để có cơ sở thực hiện được các nội dung nêu trên, trong thời gian tới, tôi 
mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của quý cô, bác, anh, chị cử tri. 
Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý cô, bác, anh, chị cử tri mạnh luôn khỏe, 
hạnh phúc và thành đạt./.  


