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Ông NGUYỄN ĐỨC HIỂN, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1973. 

Quê quán: Xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Hiện cư trú tại: 149/8 Tân Thới Nhất 17, Khu phố 4, phường Tân Thới 
Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Đức Hiển được kết nạp 
vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 17 tháng 9 năm 2005. 

Quá trình công tác của Ông như sau:  

- Từ tháng 9 năm 1997 đến tháng 11 năm 2005: Phóng viên, Biên tập viên 
Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Từ tháng 11 năm 2005 đến tháng 02 năm 2018: Phó Tổng thư ký tòa soạn, 
Tổng thư ký tòa soạn Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 02 năm 2018 đến nay: Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Ông NGUYỄN ĐỨC HIỂN 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:17, quận Bình Thạnh. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
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Tôi là Nguyễn Đức Hiển, hiện là Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật 
Thành phố Hồ Chí Minh. Là một nhà báo của một cơ quan báo chí chuyên về 
pháp luật, tôi luôn nỗ lực đóng góp cho sự hoàn thiện pháp luật, đấu tranh cho 
những số phận oan sai, phản ánh những bức xúc của người dân, góp phần tháo 
gỡ vướng mắc về quyền lợi của người dân trong giải toả, đền bù, quy hoạch; các 
vấn đề về hộ tịch, lao động việc làm; đóng góp phản biện về quản lý đô thị và an 
sinh xã hội. Tôi luôn đấu tranh với các biểu hiện sai trái, cửa quyền, tham 
nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực. 

Tôi vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 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. Tôi ý thức rằng đây là cơ hội để tôi đóng góp nhiều hơn cho người 
dân, cho Thành phố. 

Nếu được cử tri lựa chọn, tôi sẽ luôn nỗ lực để xứng đáng với sự tin tưởng 
đó: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân; tự giác học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh;  không tham nhũng, lãng phí và đấu tranh với những biểu 
hiện tham nhũng, lãng phí. 

Là nhà báo, đang thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo quản lý tại một cơ quan báo 
chí chuyên về pháp luật, tôi có thuận lợi là có thông tin, am hiểu tình hình. Nếu 
được làm đại biểu của người dân, tôi có điều kiện để chuyển tải nhanh và trực 
tiếp những góp ý, kiến nghị và đấu tranh tác động, theo dõi phản hồi các ý kiến, 
kiến nghị đó.  

Tôi sẽ trau dồi trình độ, sâu sát người dân, đóng góp vào việc xây dựng các 
nghị quyết, chính sách đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân, bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của Nhân dân; kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc để doanh nghiệp và 
người dân thuận lợi hơn trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt. 

Tôi sẽ chú trọng tìm hiểu, nghiên cứu, để phản ảnh và đề xuất các vấn đề 
như quy hoạch, đô thị hoá, những khó khăn về cơ sở hạ tầng giao thông, thủ tục 
nhà đất; các vấn đề về vệ sinh môi trường, giáo dục. Đặc biệt là vấn đề kéo giảm 
tội phạm, xử lý nghiêm tội phạm và tệ nạn để giữ môi trường sống an toàn, văn 
minh và bình an cho người dân, góp phần vào sự phát triển của Thành phố. 

Tôi sẽ nỗ lực, chủ động và nêu cao tinh thần trách nhiệm của Đại biểu Hội 
đồng Nhân dân trong việc giám sát thực hiện những chủ trương, chính sách và 
kiến nghị của Nhân dân./. 
                                                                                 

   


