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Ông NGUYỄN ĐỨC LỆNH, sinh ngày 14 tháng 02 năm 1969. 
Quê quán: Xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. 
Hiện cư trú tại: Căn hộ số 10.5 B tòa nhà INDOCHINA, Số 4 Nguyễn Đình 

Chiểu, phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Quá trình công tác của Ông như sau:  
Từ tháng 9 năm 1999 đến tháng 3 năm 2001: Chuyên viên phòng Thông tin 

tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Từ tháng 4 năm 2001 đến tháng 4 năm 2008: Chuyên viên phòng Nghiên 

cứu tổng hợp, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Ông 
được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 23 tháng 11 năm 2007. 

- Từ tháng 4 năm 2008 đến tháng 8 năm 2013: Phó phòng Tổng hợp, 
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 11 năm 2013: Phó phụ trách Phòng Tổng 
hợp, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 11 năm 2013 đến nay: Trưởng phòng Tổng hợp Kiểm soát nội 
bộ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 6 năm 2020 đến nay: Phó Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước 
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 9 năm 2020 đến nay: Phó Bí thư Đảng ủy khối Ngân hàng 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ông đã được tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2013) 
Ông NGUYỄN ĐỨC LỆNH 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: 16, 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 NGUYỄN ĐỨC LỆNH 

 

Được sự giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm 
kỳ 2021 - 2026 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí 
Minh, là niềm vinh dự, tự hào đối với bản thân tôi. Song tôi cũng nhận thức sâu 
sắc, đây là một trọng trách. Theo đó, với vai trò là Phó Bí thư Đảng ủy khối 
Ngân hàng, Phó Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ 
Chí Minh và Trưởng phòng Tổng hợp Kiểm soát nội bộ Ngân hàng Nhà nước 
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, nếu được đồng bào cử tri tín nhiệm, lựa 
chọn bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, 
tôi xin hứa hoàn thành trách nhiệm nhiệm vụ của người Đại biểu Hội đồng nhân 
dân, cũng như góp phần để ngành ngân hàng thực hiện tốt nhiệm vụ địa phương, 
hỗ trợ, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển Kinh tế - Xã hội Thành phố giai đoạn 
2021 - 2025, với một số nhiệm vụ, hành động cụ thể sau: 

Thứ nhất hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân trên địa bàn Thành phố 
tiếp cận nguồn vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng ngày càng tốt hơn đáp ứng 
nhu cầu vốn cho phát triển Kinh tế - Xã hội Thành phố theo mục tiêu đã đề 
ra.Với các giải pháp cụ thể về: Cải cách hành chính ngành ngân hàng; mở rộng 
thanh toán không dùng tiền mặt; kết nối ngân hàng với doanh nghiệp nhỏ và 
vừa; doanh nghiệp khởi nghiệp; tăng cường đối thoại và tháo gỡ khó khăn trực 
tiếp cho doanh nghiệp. 

Thứ hai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng xóa đói giảm 
nghèo; giải quyết việc làm và cho vay nhà ở xã hội, góp phần hạn chế tín dụng 
đen và bảo đảm an sinh xã hội…nhằm đạt mục tiêu phát triển Thành phố văn 
minh hiện đại, nghĩa tình, Thành phố vì hạnh phúc của Nhân dân như Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đã đề ra. 

Thứ ba thực hiện nhiệm vụ đề án xây dựng Thành phố trở thành Trung 
tâm tài chính của khu vực và quốc tế, với các giải pháp cụ thể về phát triển hệ 
thống tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố hoạt động an toàn, hiệu quả và 
thương hiệu; phát triển ngân hàng số gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và 
đảm bảo an ninh tiền tệ trên địa bàn, nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng 
nhanh và bền vững. 

Thông qua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bằng năng lực và trách 
nhiệm, tôi xin hứa làm tốt nhiệm vụ Đại biểu, đưa cơ chế chính sách tiền tệ tín 
dụng và ngân hàng vào thực tiễn cuộc sống có hiệu quả; thường xuyên lắng 
nghe trao đổi và hành động để thực hiện tốt chương trình, nhiệm vụ đã đề ra./. 


