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Bà NGUYỄN THỊ HUYỀN 
- Giảng viên, Trưởng Phòng Thanh tra Pháp chế 
Sở hữu trí tuệ, Giám đốc Trung tâm CEE – 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc 
gia Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh 
- Tiến sĩ Giáo dục, Thạc sĩ Vi sinh vật học, Cử nhân 
Sinh học, Cử nhân Luật. 
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: 01       Thành phố Thủ Đức 

Bà NGUYỄN THỊ HUYỀN, sinh ngày 10 tháng 9 năm 1979. 
Quê quán: phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. 
Hiện cư trú tại: 436B/87 Đường 3/2, Tổ dân phố 51, Khu phố 5, Phường 12, 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Quá trình công tác của Bà như sau: 
Từ tháng 10 năm 2001 đến tháng 6 năm 2003: nhân viên, Công ty TNHH 

Thương mại Dược phẩm Y Khoa. Từ tháng 7 năm 2003 đến nay: Cán bộ giảng 
dạy; Từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 9 năm 2013: Ủy viên Ban chấp hành Công 
đoàn Khoa Sinh học – Công nghệ sinh học; từ tháng 11 năm 2012 đến nay: 
Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế Sở hữu trí tuệ, Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 4 năm 2013 đến 
nay: Luật gia Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 4 năm 2017 đến 
nay: Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Cải tiến Phương pháp dạy và học Đại 
học. Từ tháng 10 năm 2017 đến nay: Kiểm định viên Kiểm định chất lượng giáo 
dục, Bộ Giáo dục và đào tạo. Từ tháng 01 năm 2019 đến nay: Trọng tài viên 
Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam. Từ tháng 6 năm 2019 đến 
nay: Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Từ 
tháng 12 năm 2019 đến nay: Kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp 
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. 

Bà đã được tặng thưởng: 01 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm 
2020); 03 Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 
(năm 2017, giai đoạn 2014 - 2018, 2020); 01 Danh hiệu “Giỏi việc trường đảm 
việc nhà” giai đoạn 2010 - 2015 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; 05 danh hiệu 
Chiến sĩ thi đua Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành 
phố Hồ Chí Minh (năm 2007, 2008, 2013, 2019, 2020); 02 Giấy khen của Hội 
Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh (năm 2012, 2020); nhiều Giấy khen của Hiệu 
trưởng, Công đoàn Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Công đoàn Đại học Quốc 
gia Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra… 

Bà NGUYỄN THỊ HUYỀN 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. 

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 ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ NGUYỄN THỊ HUYỀN 

 

Hiện nay, tôi là giảng viên, là nhà quản lý giáo dục và cũng là Ủy viên của 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trong thời 
gian qua, cùng với tập thể lãnh đạo đơn vị và đồng nghiệp, tôi đã tham gia thực 
hiện các dự án giáo dục trong nước và quốc tế, các chương trình bảo đảm chất 
lượng, kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục, phát triển năng lực giảng viên, đổi 
mới phương pháp dạy học và tăng năng lực cạnh tranh của các trường đại học 
trong bối cảnh quốc tế hóa. Cùng với các ủy viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam Thành phố, tôi cũng tham gia thực hiện chức năng giám sát, đóng góp ý 
kiến cho những chính sách, kế hoạch phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tôi vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố giới thiệu 
ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nếu được 
lựa chọn làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn với 
những trọng tâm sau: 

1. Luôn trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân. Rèn luyện giữ gìn phẩm 
chất đạo đức, tự giác và không ngừng học tập nâng cao trình độ và làm theo tư 
tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không tham nhũng, lãng 
phí. Luôn nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo Thành phố thực hiện có hiệu quả Nghị 
quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần 
thứ XI. Gắn bó với Nhân dân, quan tâm tìm hiểu, lắng nghe ý kiến của người dân 
và kiến nghị các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, đề xuất giải quyết các chính sách 
hợp lý và hiệu quả. 

2. Với vai trò là ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và là 
nhà quản lý giáo dục, tôi có cơ hội được làm việc và học hỏi từ các nhà lãnh đạo 
và các tổ chức quốc tế. Từ thực tiễn phát triển, đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động 
nâng cao chất lượng giáo dục, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 
Minh và các trường tại Thành phố, tôi có nhiều thông tin, am hiểu về thực trạng 
nhu cầu, về xu hướng và tình hình phát triển của Thành phố, thuận lợi trong việc 
tham gia đóng góp các ý kiến có giá trị để Hội đồng nhân dân Thành phố có 
những quyết sách phù hợp. 

3. Với chuyên môn về giáo dục, ở vai trò là giảng viên, nhà quản lý và cũng 
là một kiểm định viên thực hiện các công tác đánh giá chất lượng giáo dục, tôi 
cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện và đề xuất với Hội đồng nhân dân các giải 
pháp để xây dựng nền tảng văn hóa, đạo đức xã hội, đổi mới trong giáo dục một 
cách hiệu quả, không chạy theo thành tích, tạo môi trường phát triển năng lực tốt 
cho thế hệ trẻ; đóng góp vào sự phát triển của Thành phố và của cả nước, đáp ứng 
với bối cảnh quốc tế hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh 
mẽ trên toàn thế giới hiện nay. 

4. Là ứng cử viên nữ, tôi sẽ tích cực tham gia đề xuất và giám sát các chính 
sách để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em, giảm sự bất bình 
đẳng trong gia đình và xã hội, thúc đẩy nữ giới phát huy thế mạnh và sự chủ động, 
tự tin trong lao động và học tập, đóng góp vào sự phát triển chung của Đất nước. 

Tôi rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ và tín nhiệm của đồng bào cử tri./.  


