
TÓM TẮT TIỂU SỬ 

Bà ĐÀO THỊ HỒNG HẠNH 
- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận Gò Vấp; 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan 
chính quyền; Trưởng phòng Lao động - Thương binh 
và Xã hội quận Gò Vấp 
 - Cử nhân Hành chính, Cử nhân Xây dựng Đảng 
và chính quyền Nhà nước, Thạc sĩ chuyên ngành 
xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước. Cao cấp 
Lý luận chính trị 
- Đại biểu Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp nhiệm kỳ 
2016 - 2021. 
Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021 
Đơn vị bầu cử số: 19         Quận Gò Vấp 

  
Bà ĐÀO THỊ HỒNG HẠNH, sinh ngày 20 tháng 6 năm 1976.  
Quê quán: Xã Xuân Phương, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.  
Hiện cư trú tại: 107/32A, đường Nguyễn Văn Khối, Tổ dân phố 47, Phuờng 11, 

quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Quá trình công tác của Bà như sau: 
- Từ tháng 5 năm 1995 đến tháng 3 năm 1997: Bí thư Chi đoàn khu phố 5, 

Phường 11, quận Gò Vấp. 
- Từ tháng 3 năm 1997 đến tháng 3 năm 2006: Cán bộ Quận Đoàn Gò Vấp; 

Ủy viên Ban chấp hành, Chánh văn phòng Quận đoàn Gò Vấp; Ủy viên Ban 
Thường vụ, Trưởng ban công nhân lao động Quận Đoàn Gò Vấp; Ủy viên Ban 
Thường vụ, Trưởng ban Tư tưởng văn hóa Quận Đoàn Gò Vấp; Ủy viên Ban Chấp 
hành Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Gò Vấp (kiêm nhiệm). Được kết nạp vào Đảng 
cộng sản Việt Nam ngày 20 tháng 11 năm 2002. 

- Từ tháng 3 năm 2006 đến tháng 12 năm 2008: Phó chủ tịch Hội Liên hiệp 
Phụ nữ quận Gò Vấp, Bí thư chi bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận. 

- Từ tháng 12 năm 2008 đến tháng 10 năm 2011: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Phường 1, quận Gò Vấp. 

- Từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 11 năm 2014: Bí Thư Đảng ủy Phường 16, 
quận Gò Vấp. 

- Từ tháng 11 năm 2014 đến nay: Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã 
hội quận Gò Vấp, Bí thư chi bộ cơ quan; Đảng ủy viên Đảng ủy cơ quan chính quyền 
nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2015 
- 2020;  2020 - 2025; Đại biểu Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp, nhiệm kỳ 2016 -2021. 

Bà ĐÀO THỊ HỒNG HẠNH 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: 19 Quận: Gò Vấp. 

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 ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ ĐÀO THỊ HỒNG HẠNH 

Tôi tên là Đào Thị Hồng Hạnh hiện là Trưởng phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Lĩnh vực hoạt động của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội là chăm 
lo phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công với cách mạng; 
Thực hiện chính sách an sinh xuyên suốt cả một đời của mỗi con người trong xã 
hội, với phương châm: không để một ai bị bỏ lại phía sau. Và điều đó, tôi thấy làm 
vinh dự vì được Đảng và Nhà nước phân công giao thực hiện  nhiệm vụ này. 

Để thực hiện mục tiêu “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị thông 
minh, Thành phố dịch vụ… có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa 
tình…”, Lãnh đạo Thành phố đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 
nhằm hướng đến đảm bảo an sinh xã hội, đem đến cho Nhân dân Thành phố có một 
môi trường sống ngày càng tốt hơn, chất lượng hơn. Trong đó, Ngành Lao động - 
Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện tốt chính sách về Bảo hiểm y tế, Bảo 
hiểm xã hội; Chương trình giảm nghèo bền vững; hỗ trợ giúp đỡ trẻ em, người già, 
người tàn tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục thực hiện đồng bộ, kịp 
thời và đúng quy định. 

Nếu được quý cử tri tín nhiệm chọn tôi tham gia vào Hội đồng nhân dân 
Thành phố, tôi sẽ có điều kiện học hỏi, vận dụng mô hình hay của các địa phương 
để thực hiện nhiệm vụ của ngành ngày càng tốt hơn. Thông qua tiếp xúc, lắng nghe 
ý kiến, nguyện vọng của cử tri, tôi có cơ hội giải quyết những khó khăn, vướng 
mắc trong khuôn khổ cho phép, đảm bảo chính sách được giải quyết kịp thời, chính 
xác, đúng đối tượng. Đồng thời phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban 
ngành đoàn thể quận, Ủy ban nhân dân phường nhằm làm tốt hơn nữa công tác an 
sinh xã hội tại địa phương.  

Trên đây là nội dung chương trình hành động ứng cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tôi, rất mong nhận 
được sự tín nhiệm của quý cử tri để tôi có điều kiện thuận lợi hơn trong việc chung 
tay góp phần mình vào sự phát triển của Thành phố.  

Trân trọng./. 
 
 


