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Ông VÕ KHẮC THÁI, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1967. 
Quê quán: xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. 
Hiện cư trú tại: Số 7, đường số 16, Khu dân cư Bình Hưng, ấp 2, xã Bình 

Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Quá trình công tác của Ông như sau:  
- Từ tháng 3 năm 1986 đến tháng 3 năm 1989: Ông thi hành nghĩa vụ quân sự 

tại Phòng Kỹ thuật, Sư đoàn 367. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam 
ngày 03 tháng 3 năm 1988. 

- Từ tháng 3 năm 1989 đến tháng 4 năm 1994: Ông là nhân viên, Công ty 
nhựa Nguyễn Chí Thanh, Ban Cải tạo Thương nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 4 năm 1994 đến tháng 3 năm 2001: Ông công tác tại Phòng Kế 
hoạch, Xí nghiệp Tân Long, Sư đoàn 367. 

- Từ tháng 3 năm 2001 đến tháng 4 năm 2005: Ông lần lượt đảm nhiệm các vị 
trí Thư ký Đảng vụ, Đảng ủy viên Thường trực Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy 
Phường 9, Quận 3. 

- Từ tháng 4 năm 2005 đến tháng 3 năm 2009: Ông là Bí thư Đảng ủy Phường 
12, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 3. 

- Từ tháng 3 năm 2009 đến tháng 11 năm 2014: Ông là Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Quận 3 phụ trách kinh tế, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 3, Bí 
thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền Quận 3. 

- Từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 5 năm 2016: Ông là Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Quận 3 phụ trách kinh tế, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Quận 3, Bí 
thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền Quận 3. 

- Từ tháng 5 năm 2016 đến tháng 3 năm 2020: Ông là Phó Bí thư Quận ủy - Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Quận 3, Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 3 nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

- Từ tháng 4 năm 2020 đến nay: Ông là Bí thư Quận ủy Quận 7. 
Ông đã được tặng thưởng: Huân chương lao động hạng Ba năm 2019 của 

Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  
Ông VÕ KHẮC THÁI 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. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ VÕ KHẮC THÁI 
 

Kính thưa quý cô bác, anh chị cử tri! 
Tôi tên: VÕ KHẮC THÁI - Bí thư Quận ủy Quận 7. 
Tôi rất vinh dự nhận được sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú đề cử ứng 

cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi nhận 
thức rằng, nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân Thành phố lần này là nhiệm kỳ rất nhiều cơ hội và 
thách thức. Thành phố đang nỗ lực xây dựng để trở thành Thành phố thông minh, phát triển 
nhanh, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước; là trung tâm về kinh tế, tài chính, 
thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á.  

Tuy nhiên, Thành phố vẫn còn nhiều tồn tại đang đặt ra trong quá trình phát triển. 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, 
chính là tạo điều kiện cho tôi nối kết được mối quan hệ giữa Thành phố với Quận 
trong quá trình xây dựng, thực thi pháp luật; đề xuất những cơ chế, chính sách hợp 
lòng dân và để phát triển Quận và Thành phố tốt hơn: 

1. Cùng tập thể quyết tâm thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, công khai minh 
bạch mọi quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân tham gia giám sát; hoàn 
thiện cơ chế để phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu có hiệu quả; nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng một nền hành chính hiện đại 
và mang tính phục vụ cao, đồng thời chỉnh trang, phát triển đô thị, đầu tư nâng cấp hạ 
tầng đô thị xứng đáng với tiềm năng, khả năng của Quận và kì vọng của Nhân dân. 

2. Có cơ chế, chính sách thực hiện có hiệu quả 04 chương trình hành động phát 
triển Quận 7 gắn với 04 chương trình phát triển Thành phố. 

3. Tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình 
thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện 
vọng của Nhân dân và đưa tiếng nói của Nhân dân đến Hội đồng nhân dân Thành phố, 
bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân. 

4. Chủ động đóng góp với Hội đồng nhân dân Thành phố việc xây dựng hệ thống 
pháp luật, các chính sách về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, phù hợp với quy mô 
và đặc điểm của Thành phố Hồ Chí Minh. 

5. Đề xuất, kiến nghị những vấn đề trọng tâm với Thành phố, chú trọng các  
lĩnh vực: Y tế, Giáo dục, Giao thông.  

  Tôi luôn nhận thức sâu sắc, công việc có thành công hay không tùy thuộc chủ yếu 
vào lòng dân và sức dân; do đó, phải tin dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân để 
thực hiện mục tiêu cao cả là không ngừng nâng cao chất lượng sống của Nhân dân.  

Với những nỗ lực và quyết tâm của mình, tôi mong muốn được sự ủng hộ,  
tín nhiệm của các cử tri để chúng ta cùng nhau xây dựng Thành phố và Quận 7 phát 
triển nhanh, bền vững./. 


