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ÔNG NGÔ MINH HẢI, sinh ngày 02 tháng 6 năm 1987. Quê quán: Xã Thới
Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Hiện cư trú tại: 7A/5/9 Thành Thái, Tổ dân
phố 82, Phường 14, Quận 10.
Quá trình công tác của Ông như sau:
- Từ tháng 10 năm 2005 đến tháng 12 năm 2009: Học tại Khoa Công nghệ Sinh học
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh; chức vụ đã qua: Bí thư Chi đoàn SH05A1,
Ủy viên Ban Chấp hành, Liên Chi hội Trưởng Khoa Công nghệ Sinh học, Phó Bí thư
Đoàn Khoa. Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 28 tháng 6 năm 2009.
- Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 03 năm 2016: Công tác tại Đoàn Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quận 10; chức vụ đã qua: Cán bộ Ban Tổ
chức; Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh văn phòng Quận Đoàn; Phó Bí thư Quận
Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội Quận 10; Quyền Bí thư rồi Bí thư Quận Đoàn, Giám
đốc Nhà thiếu nhi Quận 10, Đảng ủy viên Đảng ủy cơ quan Đảng Đoàn thể, Quận
ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn.
- Từ tháng 4 năm 2016 đến nay: Công tác tại Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh; chức vụ đã qua: Phó Ban Tổ chức Thành
Đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên Thành phố, Phó chủ nhiệm Ủy ban
Kiểm tra Thành Đoàn; Trưởng Ban Mặt trận - An ninh quốc phòng - Địa bàn dân
cư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Thành phố; Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Thành phố, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam,
Ủy viên Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành
trung ương Đoàn, Đảng ủy viên Đảng ủy cơ quan Thành Đoàn.
Ông đã được tặng thưởng: Bằng khen trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
(2008, 2009), Bằng khen Trung ương Đoàn (2008, 2015), Bằng khen Trung ương Hội
Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (2019, 2020), Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành
phố (2016, 2018, 2020), chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2015, Gương dân vận khéo Thành
phố giai đoạn 2016 - 2020.
Ông NGÔ MINH HẢI 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: 18, quận Bình Thạnh.
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ NGÔ MINH HẢI
Kính thưa Quý cử tri!
Trên cương vị hiện nay là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, bản
thân tôi luôn thể hiện sức trẻ, tinh thần cầu thị, xung kích và tiên phong trên các lĩnh vực.
Tôi vinh dự khi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố giới thiệu ứng cử đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X. Nếu được cử tri tín nhiệm, lựa chọn làm đại
biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, tôi sẽ không ngừng học hỏi, thường xuyên lắng nghe,
tiếp thu các ý kiến đóng góp của quý cử tri và nỗ lực thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tôi luôn trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân và với tổ chức
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Với
trách nhiệm của cá nhân, tôi luôn nỗ lực cùng tổ chức Đoàn – Hội tham gia thực hiện
có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
Thành phố lần thứ XI. Tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phong trào Tôi yêu Tổ
quốc tôi, từ đó các bạn thanh niên và cá nhân tôi nỗ lực rèn luyện giữ gìn phẩm chất
đạo đức, tích cực, chủ động học tập và làm theo lời Bác.
2. Là thanh niên Thành phố, tôi luôn mong muốn phát huy các giá trị truyền
thống của các thế hệ thanh niên Thành phố, từ đó hun đúc trong thanh niên lòng tự
hào và tình cảm, sự gắn bó, ý thức trách nhiệm với Thành phố, với đất nước. Với vai
trò của mình, tôi sẽ tiếp tục kiên trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, cùng Thành
phố thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm nhằm phát triển thể chất, nâng cao
bản lĩnh chính trị, tri thức và hoàn thiện các kỹ năng của những người trẻ để hình
thành một lớp thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh có tinh thần yêu nước nồng nàn,
lối sống lành mạnh, tích cực, khát vọng cống hiến và vươn lên mà nền tảng từ sớm là
xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc, văn hóa, trách nhiệm để xây dựng một Thành phố
hạnh phúc, đáng sống, đất nước phồn vinh, hùng cường.
3. Là thanh niên Thành phố, tôi cùng các bạn có khát khao đóng góp xây dựng
một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khơi dậy động lực lớn trong hành
trình lập nghiệp, làm giàu chính đáng của mỗi thanh niên. Tôi sẽ tập trung đóng góp
ý kiến cho Hội đồng nhân dân Thành phố tạo cơ chế, điều kiện cơ sở vật chất, hình
thành nhiều không gian trải nghiệm đổi mới sáng tạo, khu làm việc chung; tăng các
nguồn vốn vay, các khóa huấn luyện, đào tạo cho thanh niên khởi nghiệp, làm kinh
tế; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ; tập hợp đoàn kết
thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng tham gia xây dựng và phát triển
Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, sáng tạo trong khu vực.
- Bên cạnh đó, Tôi quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường. Tôi sẽ cùng các bạn
thanh niên Thành phố quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm trong chiến dịch
phủ xanh Thành phố: Tham gia cải tạo những điểm đen ô nhiễm thành các sân chơi
thiếu nhi, trồng cây tạo mảng xanh; khơi thông, làm đẹp cảnh quan các con sông, dòng
kênh; xây dựng các không gian xanh tại Công viên, khu lưu trú, khu công nghiệp,...
- Tôi luôn thấu hiểu, yêu thương và ủng hộ những hoài bão, ước mơ và khát vọng
vươn cao của thanh niên. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục sứ mệnh đồng hành, sát cánh với thanh
niên; kịp thời hỗ trợ thanh niên (nhất là thanh niên yếu thế, thanh niên khuyết tật, “thanh
niên hoàn lương”) trong đời sống, học tập, việc làm; tích cực xây dựng các phong trào,
chương trình để thanh niên Thành phố được rèn luyện, phát triển một cách toàn diện.
Tôi mong nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của quý vị cử tri. Xin trân trọng cảm ơn./.

