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Bà VĂN THỊ BẠCH TUYẾT, sinh ngày 16 tháng 6 năm 1976. Quê quán: 
Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cư trú tại: Ấp 6A, xã 
Bình Mỹ, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Bà như sau: 
- Từ tháng 01 năm 1996 đến tháng 5 năm 2001: Công tác tại Huyện đoàn Hóc 

Môn và giữ các nhiệm vụ: Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, Phó Bí thư 
Huyện đoàn, Bí thư Huyện đoàn. Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam 
ngày 31 tháng 3 năm 1998. Là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn 
nhiệm kỳ 2000 - 2005; Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 1999 - 2004. 

- Từ tháng 5 năm 2001 đến tháng 7 năm 2007: Công tác tại Thành Đoàn 
Thành phố Hồ Chí Minh và giữ các nhiệm vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành 
Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố; 
Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 
Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Là Ủy viên 
Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2002 - 2007. 

- Từ tháng 7 năm 2007 đến tháng 12 năm 2007: Công tác tại Huyện ủy Hóc 
Môn, giữ nhiệm vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo. 

- Từ tháng 01 năm 2008 đến tháng 11 năm 2014: Công tác tại Ủy ban 
nhân dân huyện Hóc Môn và giữ các nhiệm vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phụ trách Văn hóa - xã hội; Phó Bí thư 
Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn. Là Ủy viên Ban chấp 
hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2005 - 2010, 2010 - 2015. 

- Từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 9 năm 2016: Thành ủy viên, Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc Sở Du lịch. Đại biểu Quốc hội khóa XIV. 

- Từ tháng 9 năm 2016 đến nay: Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên 
trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV. 

Bà đã được tặng thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012. 
Bà VĂN THỊ BẠCH TUYẾT 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: 4, Quận 10, 12. 
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ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHÓA XV VĂN THỊ BẠCH TUYẾT 

 
Tôi tên là Văn Thị Bạch Tuyết, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên 

trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV. Trong nhiệm 
kỳ Quốc hội khóa XIV, tôi đã cùng với các vị đại biểu Quốc hội Đoàn Thành 
phố Hồ Chí Minh tham gia có ý kiến và đã được Quốc hội thông qua 2 Nghị 
quyết chuyên đề cho Thành phố Hồ Chí Minh về cơ chế đặc thù cho Thành phố 
Hồ Chí Minh, về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành 
chính và thành lập thành phố Thủ Đức; từ thực tiễn Thành phố và kiến nghị của 
các cô bác cử tri, tôi cũng đã tham gia kiến nghị với Quốc hội liên quan đến một 
số vấn đề quy hoạch, về sách giáo khoa, về biên chế ngành giáo dục, về vấn đề 
chăm sóc bảo vệ trẻ em…  

Tôi đã vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ 
Chí Minh giới thiệu tái cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Nếu được cử tri lựa 
chọn làm Đại biểu Quốc hội, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện công tác với các 
trọng tâm sau: 

1. Dành thời gian thỏa đáng để tiếp công dân và tiếp xúc cử tri, lắng nghe, 
chia sẻ những vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời phản ánh các kiến nghị của 
cử tri đến Quốc hội. Thường xuyên liên hệ với cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ 
quốc ở địa phương để nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, gắn bó trách nhiệm 
trong giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm.  

2. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát và từ thực tiễn của 
Thành phố, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật nhằm hoàn thiện hệ 
thống pháp luật, các chính sách phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt quan tâm đến 
sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai; việc nâng cao chất lượng sống cho người dân gắn 
với vấn đề quy hoạch, thực hiện quy hoạch, bảo vệ môi trường sống và chính 
sách hỗ trợ về nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp; việc nâng cao chất 
lượng giáo dục gắn với thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, sách 
giáo khoa mới, chỗ học cho học sinh; giám sát việc thực hiện các chính sách bảo 
vệ, chăm sóc sức khỏe người dân; các chương trình chăm lo cho hộ gia đình 
chính sách, hộ gia đình nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội.  

3. Là ứng cử viên nữ, tôi tiếp tục quan tâm và tập trung cho các vấn đề 
bảo vệ phụ nữ và trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc, trong đó chú trọng vấn 
đề xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em; giám sát việc 
phát triển các địa điểm sinh hoạt, vui chơi, giải trí lành mạnh cho trẻ em; việc 
phát triển mạng lưới trường lớp đạt chuẩn, đáp ứng được nhu cầu học tập của 
các cháu. 

4. Tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề phòng chống tham nhũng, vấn đề bảo 
vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Đồng thời, bản thân tôi không 
ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi về phẩm chất đạo đức, năng lực cá nhân nhằm 
hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu. 

Tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của các cô bác, các 
anh chị cử tri./. 


