
 
 
 
 

 
 
 

                   TÓM TẮT TIỂU SỬ  
  

Bà HUỲNH NGỌC NỮ PHƯƠNG HỒNG 
- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 5 
- Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế - chính trị 
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 5, 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: 07         Quận 5 

Bà HUỲNH NGỌC NỮ PHƯƠNG HỒNG sinh ngày 11 tháng 4 năm 
1974. Quê quán: Xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Hiện cư trú tại: Số 57 Thành Mỹ, Tổ dân phố 45, Khu phố 4, Phường 8, quận 
Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Bà như sau: 
- Từ tháng 02 năm 1997 đến tháng 8 năm 2005: làm việc tại Văn phòng Ủy ban 

nhân dân Quận 5, Phòng Tư Pháp Quận 5. Sau đó giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng 
Ủy ban nhân dân Quận 5, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 5. 
Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 29 tháng 12 năm 1999. 

- Từ tháng 8 năm 2005 đến tháng 7 năm 2007: được điều động giữ nhiệm vụ 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 14, Quận 5. 

- Từ tháng 7 năm 2007 đến tháng 12 năm 2010: Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ Quận 5, Bí thư Đảng ủy Phường 14, Quận 5 rồi là Ủy viên Ban Thường 
vụ Quận ủy, Bí thư Đảng ủy Phường 14, Quận 5. 

- Từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 10 năm 2013: Ủy viên Ban Thường vụ Quận 
ủy, Bí thư Đảng ủy Phường 11, Quận 5. 

- Từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 6 năm 2016: Ủy viên Ban Thường vụ Quận 
ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 5. Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh và Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 5, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

- Từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 02 năm 2018: Ủy viên Ban Thường vụ 
Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 5, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy. 

- Từ tháng 3 năm 2018 tháng 7 năm 2018: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, 
Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 5. 

- Từ tháng 7 năm 2018 đến nay: Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân Quận 5. 

Bà HUỲNH NGỌC NỮ PHƯƠNG HỒNG 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: 07, Quận 5. 
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Nhiệm kỳ vừa qua, tôi cùng các đại biểu trong Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân 
Thành phố - đơn vị 5, đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu, gắn bó, 
tiếp nhận, kiên trì đề xuất giải quyết những vấn đề, vụ việc cử tri quan tâm, bức xúc.  

Hiện nay, tôi đang giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 5, 
là đại biểu Hội đồng nhân dân khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Tôi rất vinh dự 
được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố giới thiệu tái cử Đại biểu 
Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tôi nhận thức rất 
rõ tầm quan trọng, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân Thành phố đối với người 
dân thành phố nói chung và Quận 5 nói riêng. Với ý thức và tinh thần trách nhiệm 
đó, tôi xây dựng chương trình hành động với một số nội dung trọng tâm sau: 

1. Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân, góp sức 
cùng với Đảng bộ, chính quyền thành phố và Quận 5 phấn đấu xây dựng 
Thành phố, Quận 5 phát triển – văn minh – hiện đại – nghĩa tình như mục tiêu 
mà Đảng bộ, chính quyền đã đề ra và đang được triển khai thực hiện. 

2. Thường xuyên giữ mối liên hệ gắn kết với Nhân dân, thực hiện nghiêm túc 
các kỳ tiếp xúc với cử tri, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của 
các giới cử tri, để phản ánh với Hội đồng nhân dân, kiến nghị với các đơn vị 
chức năng giải quyết. Đồng thời luôn theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị 
để thông tin kịp thời đến cử tri kết quả giải quyết. 

3. Phát huy trách nhiệm trong các kỳ họp, thực hiện quyền của đại biểu 
nhân dân trong chất vấn, giám sát hoạt động của chính quyền, của các ngành 
Thành phố về các vấn đề liên quan thiết thực đến cuộc sống của Nhân dân, nhất là 
những nội dung về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, 
về an sinh xã hội, việc làm,… 

4. Với vị trí và nhiệm vụ được phân công hiện nay, tôi sẽ nỗ lực hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao. Tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, 
học tập kinh nghiệm để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với 
niềm tin của cử tri. 

Thưa quý vị cử tri, với quá trình công tác tại Quận 5, được tổ chức phân công 
nhiều nhiệm vụ, những nhiệm vụ này đều gắn bó với Nhân dân. Chương trình 
hành động này là tâm huyết lớn nhất của bản thân tôi, rất mong được lắng nghe 
ý kiến góp ý của quý cô bác, anh chị để giúp tôi hoàn thiện hơn chương trình 
của mình. Nếu được cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm tôi sẽ nỗ lực cao nhất 
để thực hiện những điều hứa chân thành với cô bác, anh chị và để hoàn thành 
nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Xin kính chúc quý vị cử tri mạnh khỏe. 
Xin trân trọng cảm ơn quý vị./. 


