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Ông NGUYỄN VĂN VŨ, sinh ngày 16 tháng 7 năm 1968. Quê quán: xã 

Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Hiện cư trú tại: Số 104/15 Bis, 
đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Ông như sau: 
- Từ tháng 9 năm 1987 đến tháng 10 năm 1993: cán bộ Văn phòng Ủy ban 

nhân dân thị xã Trà Vinh, tỉnh Cửu Long (nay là tỉnh Trà Vinh). Ông được kết 
nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 31 tháng 3 năm 1993. 

- Từ tháng 11 năm 1993 đến tháng 12 năm 1998: cán bộ Phòng Tư pháp 
thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; cán bộ Văn phòng thị ủy thị xã Trà Vinh, tỉnh 
Trà Vinh. 

- Từ tháng 1 năm 1999 đến nay: công tác tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí 
Minh, qua quá trình như sau: Chuyên viên (năm 1999); Phó Phòng Tổ chức 
(năm 2002); Phó Phòng Hộ tịch - Quốc tịch (năm 2004); Phó Chánh Thanh tra 
Sở (năm 2006); Chánh Thanh tra Sở (năm 2006); Trưởng Phòng Hộ tịch - Quốc 
tịch (năm 2008); Phó Giám đốc Sở Tư pháp (năm 2016 đến nay), kiêm nhiệm 
Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh (năm 2018 đến nay). 

Ông đã được tặng thưởng: Huy chương “Vì thế hệ trẻ” (năm 1997); Huy 
chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” (năm 2013); Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ (năm 2018); và nhiều Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, 
Bộ Tư pháp và Bộ, ngành Trung ương. 

Ông NGUYỄN VĂN VŨ 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. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ NGUYỄN VĂN VŨ 

 
Tôi rất vinh dự được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Thành phố Hồ Chí Minh hiệp thương ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành 
phố khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026. Xin được gửi đến toàn thể Quý cử tri lời 
chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Kính thưa toàn thể Quý cử tri. 
Tôi hiện là Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, đã công 

tác trong ngành Tư pháp hơn 20 năm, công việc chuyên môn của tôi liên quan 
mật thiết đến đời sống của người dân, như: Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa 
giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, hộ tịch - quốc tịch, lý lịch tư pháp,... Tôi ý thức 
sâu sắc rằng, đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện 
vọng, tình cảm của Nhân dân ở địa phương. Tôi ứng cử với mong muốn được 
đóng góp trí tuệ, công sức của mình, đưa tiếng nói của Nhân dân, nguyện vọng 
chính đáng của Nhân dân vào những quyết định, chủ trương, biện pháp xây 
dựng, phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, không ngừng cải thiện nâng cao 
đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ở địa phương. 

Tôi xin đề ra Chương trình hành động như sau: 
1. Tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người 

dân, đặc biệt trong các lĩnh vực hộ tịch - quốc tịch, lý lịch tư pháp,... Nâng cao 
chất lượng dịch vụ công, hạn chế đến mức thấp nhất trẻ em tại Thành phố Hồ 
Chí Minh không đăng ký khai sinh, chưa đăng ký khai sinh và các giấy tờ khác 
theo khả năng và công việc của mình. 

2. Giữ mối quan hệ thường xuyên, sâu sát để tìm hiểu, nắm bắt kịp thời tâm 
tư, nguyện vọng của cử tri, chuyển tải đầy đủ, trung thực ý kiến và kiến nghị của 
cử tri đến Hội đồng nhân dân Thành phố và các tổ chức, cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền để giải quyết, đồng thời bám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết 
và báo cáo lại cho cử tri. Sẵn sàng trao đổi, tư vấn pháp luật cho cử tri về các nội 
dung pháp luật có liên quan mà cử tri quan tâm, như: Luật Hôn nhân và gia 
đình; Luật Dân sự; Luật Hộ tịch; Luật Nghĩa vụ quân sự và các luật khác,... 
thông qua cơ quan trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp. 

3. Quan tâm đến vấn đề quy hoạch, đền bù, giải tỏa, tái định cư; phát triển 
đô thị; xây dựng nông thôn mới; vấn đề ô nhiễm môi trường; chính sách an sinh 
xã hội;... để cùng với các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố xây dựng, 
ban hành các Nghị quyết phù hợp, thực sự đi vào cuộc sống. 

4. Nếu được cử tri tin tưởng tín nhiệm, lựa chọn bầu làm đại biểu Hội đồng 
nhân dân Thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi hứa sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn 
thành tốt vai trò, nhiệm vụ của nguời đại biểu Nhân dân. Đặt lợi ích của Nhân 
dân lên hàng đầu, biết lắng nghe ý kiến cử tri; dám nói, dám đấu tranh thẳng 
thắn để có thể làm được những điều có lợi cho Nhân dân, cho đất nước. Đồng 
thời không ngừng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và chính trị, tư tưởng 
đạo đức cá nhân./. 


