TÓM TẮT TIỂU SỬ
Bà LÊ NGUYỄN THANH HƯƠNG
- Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Quận 7
- Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
- Đại biểu hội đồng nhân dân phường Tân Hưng,
Quận 7 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: 09 Quận 7
Bà LÊ NGUYỄN THANH HƯƠNG, sinh ngày 07 tháng 12 năm 1986.
Quê quán: Xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện cư trú tại: Số 793/28/24, đường Trần Xuân Soạn, tổ 24, phường Tân
Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Quá trình công tác của Bà như sau:
- Từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 12 năm 2013: Phó chủ tịch Hội liên hiệp
Phụ nữ phường Tân Hưng, Quận 7. Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam
ngày 19 tháng 9 năm 2012.
- Từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 3 năm 2015: Công chức Kế toán ngân sách
Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng, Quận 7.
- Từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 6 năm 2020: Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ
phường Tân Hưng, Quận 7.
- Từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021: Cán bộ Hội liên hiệp Phụ nữ
Quận 7.
- Từ Tháng 4 năm 2021 đến nay: Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 7.
Bà đã được tặng thưởng: Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
Hồ Chí Minh năm 2020; Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016, 2017, 2018, 2019.
Bà LÊ NGUYỄN THANH HƯƠNG 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: 09, Quận 7.
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 VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ LÊ NGUYỄN THANH HƯƠNG
Tôi tên Lê Nguyễn Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
Quận 7. 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.
Là cán bộ được rèn luyện và trưởng thành từ các phong trào, hoạt động
Hội từ cấp cơ sở, nếu được cử tri tin tưởng tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại
biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực
nhiều hơn, cống hiến hết khả năng của mình cho quá trình xây dựng và phát
triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xem đó là trách nhiệm của một người cán
bộ, nghĩa vụ của một đảng viên và trách nhiệm của một người công dân của
Thành phố Hồ Chí Mính. Tôi sẽ tập trung vào các nội dung chính như sau:
1. Tôi sẽ nỗ lực làm tốt vai trò, nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân
thành phố. Sẽ dành thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với các giới cử tri để qua đó am
hiểu cuộc sống thực tế của cử tri, để được lắng nghe nhiều ý kiến, kiến nghị và
đề xuất của cử tri và kịp thời kiến nghị, tham gia ý kiến với Hội đồng nhân dân
Thành phố có những quyết định phù hợp, kịp thời để phục vụ cho đời sống của
nhân dân, xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân.
2. Là ứng cử viên công tác tại Hội Liên hiệp phụ nữ, tôi cùng Ban chấp
hành Hội tập trung thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội
như: công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ; chăm lo
đời sống, vật chất tinh thần cho nữ lao động nhập cư, nữ công nhân, phụ nữ yếu
thế... Thực hiện hiệu quả chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 20212025 trong đó tập trung các giải pháp hỗ trợ thiết thực như đào tạo nghề, hỗ trợ
vốn, trao phương tiện sinh kế.
3. Nỗ lực phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả các
chương trình, đề án phát triển thành phố Hồ Chí Minh (2020 - 2025) về môi
trường, giáo dục, cải cách hành chính, công viên cây xanh công cộng, y tế cộng
đồng...hướng đến nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho người dân.
4. Để làm tròn trách nhiệm mà cử tri tin tưởng, ủy thác, tôi sẽ nỗ lực làm
việc bằng tinh thần, trách nhiệm cao nhất; chủ động nghiên cứu học tập để nâng
cao trình độ theo yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường rèn luyện đạo đức phẩm chất cá
nhân, cùng với những người thân trong gia đình sống giản dị, chan hòa, đoàn
kết, nghĩa tình với mọi người.

