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Bà NGUYỄN THỊ LỆ, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1967. Quê quán: Xã Phước 

Vĩnh An, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cư trú tại: 413/48 Lê Văn Sỹ, 
Tổ dân phố 4, Khu phố 1, Phường 12, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Quá trình công tác của Bà như sau: 
- Từ tháng 7 năm 1989 đến tháng 01 năm 2002: Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành, 

Ủy viên Ban Thường vụ Quận Đoàn 3, phụ trách công tác tổ chức; Phó Bí thư 
Thường trực Quận Đoàn 3, phụ trách khối xây dựng Đoàn; Quận ủy viên khóa 
VII, VIII, Bí thư Quận Đoàn 3, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Quận 3, đại 
biểu Hội đồng nhân dân Quận 3 (1999 - 2004); Bà được kết nạp vào Đảng Cộng 
sản Việt Nam ngày 04 tháng 12 năm 1993; 

- Từ tháng 02 năm 2002 đến tháng 8 năm 2003: Quận ủy viên khóa VIII, Bí thư 
Đảng ủy Phường 6, Quận 3; Trưởng phòng Tổ chức chính quyền Quận 3; 

- Từ tháng 9 năm 2003 đến tháng 8 năm 2010: Ủy viên Ban Thường vụ - 
Thường trực Quận ủy, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Quận 3, đại biểu Hội đồng nhân 
dân Quận 3 nhiệm kỳ (2005 - 2009); Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 3, khóa IX; 

- Từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 10 năm 2015: Thành ủy viên khóa IX; Phó   
Bí thư Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3; Bí thư Quận ủy Quận 3 khóa 
X, XI; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy khóa IX; 

- Từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 3 năm 2019: Ủy viên Ban Thường vụ   
Thành ủy khóa X, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; 
đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

- Từ tháng 4 năm 2019 đến nay: Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ X (2015 - 2020), 
nhiệm kỳ XI (2020 - 2025); Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Bà đã được tặng thưởng: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ về thành tích       
xuất sắc trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây 
dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc (năm 2013); Huy chương Vì thế hệ trẻ của 
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (năm 2002); Huy hiệu Thành 
phố Hồ Chí Minh (năm 2021); Chiến sĩ Thi đua Thành phố (năm 2011, 2014, 2019). 

Bà NGUYỄN THỊ LỆ 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: 10, huyện: Củ Chi, Hóc Môn. 

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV 
VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHÓA XV NGUYỄN THỊ LỆ 

 
1. Nếu được cô bác cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi luôn 

tích cực học tập, rèn luyện bản thân, luôn nghĩ và hành động vì quyền lợi chính 
đáng, hợp pháp của Nhân dân. Thực hiện nghiêm túc lắng nghe ý kiến cử tri, định 
kỳ đi cơ sở và có lịch tiếp dân, đồng thời phản ánh trung thực các ý kiến với Quốc 
hội và giám sát giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị. 

2. Tôi cam kết thực hiện tốt trách nhiệm đóng góp ý kiến với Quốc hội xây 
dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, 
minh bạch ổn định, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, 
doanh nghiệp làm trọng tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát 
triển nhanh, bền vững. 

3. Tích cực nghiên cứu đề xuất đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng 
và hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, pháp quyền, tăng tính chuyên nghiệp trong 
tổ chức và hoạt động của Quốc hội, trong thực hiện chức năng lập pháp, quyết 
định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. 

4. Cùng với tập thể lãnh đạo Thành phố đẩy mạnh đổi mới, nâng cao năng 
lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước. Nỗ lực, quyết tâm kiến nghị Quốc 
hội, Chính phủ và các Bộ ngành, cơ quan Trung ương tiếp tục hoàn thiện, nâng cao 
chất lượng thể chế pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch; xây dựng Thành 
phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính của khu vực và quốc tế; phát huy 
hiệu quả mọi nguồn lực để tạo điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế, 
nâng cao sức cạnh tranh; xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư phát triển sự nghiệp 
giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ 
cao, thu hút và trọng dụng nhân tài; giải quyết việc làm; thực hiện tốt các chính 
sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân 
tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, gia đình hạnh phúc. 

Trên đây là nội dung chương trình hành động của tôi, nếu tôi vinh dự được 
Nhân dân lựa chọn làm Đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Xin trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu mà các cử tri đã tin tưởng,         
trao trọng trách và giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội./.          


