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Ông LÊ VĂN THINH 
- Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận 
Bình Tân 
- Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng 
- Đại biểu Hội đồng nhân dân quận Bình Tân, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 
Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021 
Đơn vị bầu cử số: 15     Quận Bình Tân 

Ông LÊ VĂN THINH sinh ngày 04 tháng 3 năm 1972.  
Quê quán: Xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.  
Hiện cư trú tại: 316/3 đường Độc Lập, Tổ 167, Khu phố 9, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Quá trình công tác của Ông như sau:  
- Từ tháng 5 năm 1998 đến tháng 5 năm 2002: Nhân viên Công ty Đầu tư và 

Dịch vụ Thành phố Hồ Chí Minh. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam 
ngày 15 tháng 7 năm 2001. 

- Từ tháng 6 năm 2002 đến tháng 12 năm 2003: Phó Trưởng Trạm và Trưởng Trạm 
Thu phí giao thông đường Hùng Vương. 

- Từ tháng 12 năm 2003 đến tháng 8 năm 2005: Phó Trưởng ban, Ban Quản lý 
Dự án Cụm Công nghiệp Nhị Xuân. Từ tháng 8 năm 2005 đến tháng 3 năm 2009: 
Phó Giám đốc, Cụm Công nghiệp - Khu Dân cư đô thị mới Nhị Xuân. 

- Từ tháng 4 năm 2009 đến tháng 10 năm 2012: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ, Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
công ích Thanh niên xung phong. 

- Từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ Lực lượng Thanh niên xung phong, Bí thư Chi bộ 6; Giám đốc Trung tâm Đầu tư 
Phát triển Thanh niên xung phong. Từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 10 năm 2014: 
Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong. 

- Từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 8 năm 2015: Ủy viên Ban Thường vụ Quận 
ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 
10 năm 2015: Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. 
Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 6 năm 2020: Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận Bình Tân. Từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 10 năm 2020: Bí thư Quận 
ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Từ tháng 10 năm 2020 đến nay: Bí thư 
Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bình Tân. 

Ông đã được tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều Bằng 
khen của Trung ương và Thành phố. 

Ông LÊ VĂN THINH 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 LÊ VĂN THINH 

 

Tôi vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh 
giới thiệu ứng cử Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi cam kết thực hiện các nội dung sau đây:  

Thứ nhất, trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, gương mẫu chấp hành 
pháp luật, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; kiên 
quyết đấu tranh chống tiêu cực, quan liêu tham nhũng, lãng phí; giữ mối liên hệ 
chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện 
vọng của Nhân dân để kịp thời giải quyết, phản ánh, đề xuất, kiến nghị với Hội 
đồng nhân dân Thành phố và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét 
quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng, lợi 
thế, xây dựng, phát triển quận Bình Tân và Thành phố ngày càng văn minh, giàu 
đẹp, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. 

  Thứ hai, với thời gian hơn 30 năm gắn bó, học tập và công tác tại Thành phố, 
trong đó có 07 năm liên tục làm nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý tại quận Bình Tân, 
bản thân tôi đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu, nắm vững tình 
hình kinh tế, xã hội trên địa bàn quận, nhất là những vấn đề cử tri quận Bình Tân và 
cử tri Thành phố quan tâm để tham gia đề xuất, kiến nghị Hội đồng nhân dân 
Thành phố giải quyết như: phát triển kinh tế; quản lý và phát triển đô thị; đầu tư 
xây dựng hạ tầng giao thông, chỉnh trang kênh - rạch tiêu thoát nước, bảo vệ môi 
trường; phát triển công viên - cây xanh - thể dục thể thao; phát triển giáo dục, 
phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và chăm lo xây dựng gia đình hạnh 
phúc; phát huy sức trẻ thanh niên trong xây dựng phát triển Thành phố và Quận; 
quan tâm chăm lo chất lượng cuộc sống cho công nhân; thực hiện tốt công tác 
giảm nghèo; đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội; 
tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 
xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, loại bỏ các biểu hiện nhũng 
nhiễu, phiền hà, hách dịch với Nhân dân; lấy sự hài lòng của người dân và 
doanh nghiệp là thước đo quan trọng nhất để đánh giá sự lãnh đạo của Đảng, 
quản lý của chính quyền và làm chủ của Nhân dân. 

Thứ ba, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu Hội đồng 
nhân dân theo quy định của pháp luật; tích cực phối hợp các cơ quan chức năng 
giải quyết và xử lý kịp thời đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân; 
kiểm tra, đôn đốc, giám sát đến cùng kết quả xử lý, giải quyết của các cơ quan 
có thẩm quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; 
tham gia các hoạt động giám sát, phản biện, kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp 
thẩm quyền giải quyết, điều chỉnh và đề ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp 
tình hình thực tế và sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và quận Bình Tân./. 


