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Ông NGUYỄN PHƯỚC HƯNG, sinh ngày 17 tháng 10 năm 1968. 
Quê quán: xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Hiện cư trú tại số 8/64 Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 4, Khu phố 1, Phường 24, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Quá trình công tác của Ông như sau: 
- Từ tháng 8 năm 1989 đến tháng 4 năm 1997: nhân viên Công ty Phát triển 

và Dịch vụ nhà Quận 1. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26 
tháng 01 năm 1996. 

- Từ tháng 4 năm 1997 đến tháng 6 năm 1998: công tác tại Phòng Quản lý đô 
thị Quận 2, lần lượt giữ các chức vụ: Chuyên viên; Phó Trưởng phòng. 

- Từ tháng 3 năm 2003 đến tháng 3 năm 2006: Ủy viên Ban chấp hành Đảng 
bộ Quận 2, Trưởng phòng Quản lý đô thị Quận 2. 

- Từ tháng 3 năm 2006 đến tháng 02 năm 2007: Ủy viên Ban chấp hành Đảng 
bộ Quận 2, Bí thư Đảng ủy phường Bình Trưng Tây. 

- Từ tháng 02 năm 2007 đến tháng 10 năm 2009: Ủy viên Ban chấp hành 
Đảng bộ Quận 2, Giám đốc Công ty Quản lý và Phát triển nhà Quận 2. 

- Từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 12 năm 2016: Ủy viên Ban Thường vụ 
Quận ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền quận 2, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Quận 2. 

- Từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 8 năm 2020: Phó Bí thư Quận ủy, Bí thư 
Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Quận 2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 2. 

- Từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Quận ủy Quận 2, Bí thư Đảng ủy Quân sự 
Quận 2, Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 2 (nhiệm kỳ 2016 - 2021). 

- Từ tháng 01 năm 2021 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố 
Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2020 - 2025), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy (nhiệm kỳ 
2020 - 2025), Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức. 

Ông đã được tặng thưởng: Nhiều Bằng khen và Giấy khen của Bộ, ngành và 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ông NGUYỄN PHƯỚC HƯNG 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 01, thành phố Thủ Đức. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ NGUYỄN PHƯỚC HƯNG  

 
 

Tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ 
Chí Minh 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, tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt 
chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu của Nhân dân, trong đó tập trung vào 
những các nội dung sau: 

1. Luôn giữ mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, đặt mình trong sự giám 
sát của Nhân dân, thường xuyên đi thực tế ở cơ sở, gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe ý 
kiến, kiến nghị của cử tri, nhằm thấu hiểu và bám sát thực tiễn cuộc sống để làm 
tốt nhiệm vụ công tác Đảng, nhiệm vụ người đại biểu Hội đồng nhân dân. 

2. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó nghiên cứu, tham gia xây dựng, kiến nghị cơ 
quan có thẩm quyền bổ sung các chính sách và giám sát việc triển khai thực hiện 
chính sách, nhằm huy động tốt hơn các nguồn lực cho nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - văn hóa - xã hội, xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở 
thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học  - công nghệ của 
đất nước và khu vực, đồng thời góp phần tích cực thực hiện Đề án xây dựng và 
phát triển thành phố Thủ Đức trở thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía 
Đông Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và 
Nhân dân để đề xuất đối với cấp có thẩm quyền về những vấn đề mà cử tri và 
Nhân dân quan tâm trên các lĩnh vực, đặc biệt việc thực hiện các chính sách an 
sinh xã hội, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, nâng cao 
chất lượng quy hoạch và quản lý giao thông, góp phần xây dựng Thành phố là 
nơi có chất lượng sống tốt. 

4. Nghiên cứu, tham gia đề xuất cơ chế và giám sát việc thực hiện cải 
cách hành chính phù hợp với nhiệm vụ của Chính quyền đô thị tại Thành phố 
Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng nền hành chính vững mạnh, hoạt động có hiệu 
lực, hiệu quả; giảm bớt phiền hà cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp, tăng 
sự thông thoáng, hiệu quả của môi trường đầu tư./. 

 


