TÓM TẮT TIỂU SỬ
Bà TÔ THỊ BÍCH CHÂU
- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
- Thạc sĩ Quản lý công, Dược sĩ Đại học, Cử nhân Kinh tế
- Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đại biểu Hội đồng nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016, 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: 8
Quận 6 và huyện Bình Chánh
Bà TÔ THỊ BÍCH CHÂU, sinh ngày 01 tháng 6 năm 1969. Quê quán: Xã Tân
Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Hiện cư trú tại: Số 27 đường 41, tổ dân phố 34,
khu phố 3, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
Quá trình công tác của Bà như sau:
- Từ tháng 10 năm 1993 đến tháng 3 năm 2006: Cửa hàng trưởng; Trưởng
phòng kinh doanh; Phó Giám đốc Công ty Dược phẩm và Dịch vụ Y tế tổng hợp
Quận 4. Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 01 tháng 02 năm 1997.
- Từ tháng 3 năm 2006 đến tháng 6 năm 2007: Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám
đốc Trung tâm Y tế Quận 4.
- Từ tháng 6 năm 2007 đến tháng 01 năm 2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng
bộ Quận 4; Phó Bí thư Đảng bộ Bệnh viện Quận 4; Trưởng phòng Y tế Quận 4.
- Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 12 năm 2014: Ủy viên Ban Thường vụ Quận
ủy Quận 4; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4; là Đại biểu Hội đồng nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016 từ tháng 7 năm 2011.
- Từ tháng 01 năm 2015 đến tháng 9 năm 2015: Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã
hội Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ tháng 10 năm 2015 đến ngày 08 tháng 12 năm 2015: Phó Chủ tịch Hội
Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ ngày 09 tháng 12 năm 2015 đến tháng 02 năm 2017: Thành ủy viên, Bí thư
Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh; là Đại biểu
Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố
Hồ Chí Minh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 từ tháng 5 năm 2016.
- Từ tháng 3 năm 2017 đến nay: Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thành ủy viên; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí
thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
Bà đã được tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2013).
Bà TÔ THỊ BÍCH CHÂU 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: 8, Quận 6 và huyện Bình Chánh.
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 TÔ THỊ BÍCH CHÂU
Tôi tên Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa XIV;
Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ
2016 - 2021.
Tôi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp
tục giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đây là niềm vinh dự đối
với bản thân và với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí
Minh, nơi tôi đang công tác. Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm lựa chọn tôi làm
Đại biểu Quốc hội, 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 Quốc hội, qua đó
thường xuyên tiếp xúc cử tri nơi mình ứng cử, lắng nghe, chia sẻ tâm tư,
nguyện vọng, kiến nghị của các cử tri, phản ánh kịp thời đến Quốc hội những
tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp của cử tri. Tham gia xây dựng và kiểm
tra giám sát việc thực hiện Hiến pháp, pháp luật, chính sách của Nhà nước có
liên quan đến quyền lợi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nói
chung và của phụ nữ, trẻ em nhằm tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện quyền
bình đẳng và phát triển.
2. Là ứng cử viên hoạt động trong tổ chức có vai trò giám sát, theo dõi, xem
xét, đánh giá và kiến nghị đối với hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đại biểu
dân cử, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật.
Qua đó, bản thân kiên quyết đấu tranh ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí, tệ quan
liêu, xa dân, đồng thời tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tệ nạn bằng
quyết tâm cao, bằng hành động cụ thể trong công tác và bằng trách nhiệm của
một người đại biểu của Nhân dân.
3. Tôi cùng tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn quan tâm đến các
chính sách an sinh xã hội như: Chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chính
sách người có công, chính sách về viện phí, học phí phải hợp lòng dân. Người
cao tuổi, người tàn tật, phụ nữ và trẻ em phải được chăm sóc và bảo vệ tốt hơn.
Nhà nước cần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông, hệ thống giáo
dục, y tế, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Giám sát việc cải
cách hành chính công để phục vụ cho người dân, doanh nghiệp ngày càng hiệu
quả, thiết thực. Tất cả nhằm góp phần nâng cao chất lượng sống tốt hơn cho
người dân Thành phố nói riêng và Nhân dân cả nước nói chung.
4. Bản thân không ngừng rèn luyện, học tập và giữ gìn phẩm chất đạo đức
của người cán bộ công chức; tham gia có hiệu quả vào các diễn đàn của kỳ họp
Quốc hội, với mong muốn mang đến những lợi ích thiết thực phục vụ cho đời
sống của Nhân dân.
Với kinh nghiệm là đại biểu Quốc hội của khóa XIV và đại biểu Hội đồng
nhân dân Thành phố qua 2 nhiệm kỳ khóa VIII và IX. Tôi nguyện hứa sẽ làm hết
sức mình, mang những kiến thức, năng lực và tâm huyết của mình để nói và làm
tốt nhất nhiệm vụ được phân công, xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân./.

