TÓM TẮT TIỂU SỬ
Bà NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

- Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố
Thủ Đức
- Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân Triết học, Cử nhân
Công tác tư tưởng, Cao cấp Chính trị
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức
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 03 Thành phố Thủ Đức
Bà NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG, sinh ngày 17 tháng 01 năm 1976.
Quê quán: Xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội.
Hiện cư trú tại: số 86/5/9, đường Nguyễn Trung Nguyệt, phường Bình Trưng
Đông, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Quá trình công tác của Bà như sau:
- Từ tháng 8 năm 1998 đến tháng 3 năm 2008: Chuyên viên Ban Tuyên
giáo Quận ủy Quận 2, Phó Chủ tịch công đoàn cơ quan. Bà được kết nạp vào
Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26 tháng 02 năm 2004;
- Từ tháng 3 năm 2008 đến tháng 6 năm 2011: Quận ủy viên, Bí thư Chi bộ
Ban Tuyên giáo, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 2, Chủ tịch Công
đoàn cơ quan;
- Từ tháng 6 năm 2011 đến tháng 5 năm 2012: Quận ủy viên, Chánh Văn
phòng Quận ủy quận 2;
- Từ tháng 5 năm 2012 đến tháng 7 năm 2016: Quận ủy viên, Bí thư Đảng
ủy phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2.
- Từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 12 năm 2018: Quận ủy viên, Phó chủ tịch
Thường trực Hội đồng nhân dân Quận 2
- Từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 3 năm 2021: Ủy viên ban Thường vụ,
Trưởng ban Dân Vận Quận ủy Quận 2
- Từ tháng 3 năm 2021 đến nay: Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao
động Thành phố Thủ Đức
Bà đã được tặng thưởng: nhiều Bằng khen, Giấy khen của Ủy ban nhân
dân Thành phố và Quận 2.
Bà NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 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 DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NHIỆM KỲ 2021 – 2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ
NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
Tôi rất vinh dự khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đối với tôi đây là một trách
nhiệm quan trọng vì Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa
phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Với
cương vị là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Liên
đoàn Lao động thành phố Thủ Đức, nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ nỗ lực để
thực hiện nội dung sau:
1. Thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, nắm bắt tâm tư nguyện vọng
của cử tri để phản ánh kịp thời với Hội đồng nhân nhân, Thành phố Hồ Chí
Minh và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Làm tốt trách nhiệm của
người đại biểu Hội đồng nhân dân, tham gia đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng
nhân dân Thành phố; tham gia thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc
nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân Thành phố; tích cực tham gia
các hoạt động giám sát để phản ánh và chất vấn những vấn đề mà nhân dân quan
tâm, bức xúc tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân.
2. Tham gia đóng góp cùng Cấp ủy, chính quyền thành phố Thủ Đức,
Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu xây dựng thành phố thông minh, phát triển
nhanh, bền vững. Đặc biệt chú trọng công tác giảm nghèo, hỗ trợ để trẻ em được
theo đuổi việc học hành, là cơ hội để giúp các hộ thoát nghèo bền vững. Đẩy
mạnh các phong trào, hoạt động xây dựng các tuyến đường, khu phố sạch đẹp,
văn minh; kiến nghị sớm thực hiện các công trình giao thông, xóa các dự án
chậm triển khai gây ảnh hưởng tới đời sống người dân và giải quyết các tồn tại,
bức xúc trên địa bàn thành phố.
3. Lãnh đạo hệ thống Công đoàn của thành phố Thủ Đức làm tốt chức
năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp,
chính đáng của người lao động; tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ
quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến
quyền, nghĩa vụ của người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn
định, tiến bộ trong doanh nghiệp; tuyên truyền, tích cực vận động chăm lo cho
người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh và các hoàn cảnh khác, xây dựng đội
ngũ cán bộ công đoàn có trách nhiệm, tận tình phục vụ người lao động, xử lý
nghiêm, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ của cơ quan
do mình phụ trách.
Rất mong được sự góp ý, ủng hộ của cử tri để tôi có thể tiếp tục làm tốt
hơn nữa nhiệm vụ của mình./.

