TÓM TẮT TIỂU SỬ
Ông DƯƠNG NGỌC HẢI
- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban
Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
- Thạc sĩ Luật, Cử nhân kinh tế
- Đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV
(nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021
Đơn vị bầu cử số: 6
Quận Bình Tân
Ông DƯƠNG NGỌC HẢI, sinh ngày 03 tháng 02 năm 1967. Quê quán:
Phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Hiện cư trú tại: 78/11 đường
Bình Lợi, Tổ dân phố 52, Phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Quá trình công tác của Ông như sau:
- Từ tháng 4 năm 1990 đến tháng 10 năm 2001: Chuyên viên, Kiểm sát viên
sơ cấp, kiểm sát viên trung cấp Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 27 tháng 01 năm 1996.
- Từ tháng 11 năm 2001 đến tháng 5 năm 2003: Phó Trưởng phòng, Phòng Kiểm
sát điều tra án kinh tế và chức vụ, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ tháng 6 năm 2003 đến tháng 7 năm 2007: Viện trưởng Viện Kiểm sát
nhân dân Quận 3.
- Từ tháng 8 năm 2007 đến tháng 9 năm 2011: Trưởng phòng, Phòng Thực
hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh
tế và chức vụ, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 5 năm 2016: Thành ủy viên (tháng 10 năm 2015),
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 6 năm 2019: Thành ủy viên, Bí thư Ban cán
sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu
Quốc hội khóa XIV.
- Từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020: Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban,
Phó Trưởng ban thường trực (tháng 8 năm 2019), Trưởng ban (tháng 01 năm 2020)
Ban Nội chính Thành ủy; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.
- Từ tháng 7 năm 2020 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Ông đã được tặng thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2014).
Ông DƯƠNG NGỌC HẢI được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành
phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ
2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 6, quận Bình Tân.
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 ĐBQH KHÓA XV DƯƠNG NGỌC HẢI
Trong 5 năm qua, với vai trò đại biểu Quốc hội khóa XIV, tôi đã thực hiện
đầy đủ trách nhiệm người đại biểu của dân. Đặc biệt, tôi đã cùng các đại biểu
Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh có tiếng nói
góp phần để Quốc hội ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng tạo cơ chế, chính
sách đặc thù để Thành phố có điều kiện phát triển trong tương lai.
Tôi vinh dự và xin chân thành cám ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tín nhiệm giới thiệu tôi ứng cử đại biểu Quốc
hội khóa XV (2021 - 2026). Nếu được cử tri tín nhiệm bầu trúng cử đại biểu
Quốc hội, tôi sẽ thực hiện các nội dung trọng tâm như sau:
1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân. Luôn nỗ lực phấn đấu,
rèn luyện, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh; chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, lãng phí. Cùng với tập thể Ban
Thường vụ Thành ủy, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố
lần thứ XI; trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ
phát triển Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025/2030, góp phần nâng
cao chất lượng cuộc sống của người dân Thành phố.
2. Tôi có may mắn được sinh sống, lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh, có
hơn 30 năm làm việc tại cơ quan bảo vệ pháp luật của Thành phố; cơ quan nội
chính; cơ quan kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và đã qua một nhiệm kỳ làm
đại biểu Quốc hội. Từ thực tiễn trên, tôi có nhiều điều kiện thuận lợi để tích lũy
kinh nghiệm, có tiếng nói đóng góp chung để Quốc hội có những quyết sách đúng
đắn, sát thực tiễn, hợp lòng dân, giải quyết những vấn đề dân quan tâm, thúc đẩy
Thành phố phát triển. Tôi sẽ giành thời gian tiếp xúc, lắng nghe nắm bắt tâm tư,
nguyện vọng của cử tri; chủ động đôn đốc giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm,
bức xúc như: ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tình trạng kẹt xe,
ngập nước, nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng y tế, vấn đề kéo giảm tội
phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm về ma túy, tham nhũng, các loại tội phạm
xâm phạm tài sản, tính mạng, xâm phạm nhân thân của người dân,…
3. Với vai trò là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, tôi tập trung tham
mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, tăng cường kiểm tra,
giám sát, chú trọng các địa bàn, lĩnh vực, đơn vị dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực,
nhất là tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh của cán bộ, công chức thực thi công vụ;
kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Kiên quyết xử
lý nghiêm các trường hợp sai phạm để góp phần làm trong sạch bộ máy, xây dựng
bộ máy liêm chính phục vụ tốt người dân và xây dựng Thành phố phát triển, có
chất lượng sống tốt, Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình./.

