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Bà NGUYỄN THỊ THANH VÂN 
- Ủy viên thường trực, Trưởng Ban đô thị Hội đồng 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
- Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình, Kiến trúc sư, 
Cử nhân tiếng Anh, Cử nhân chính trị chuyên ngành 
Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cao cấp lý luận chính trị 
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
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 NGUYỄN THỊ THANH VÂN, sinh ngày 24 tháng 5 năm 1974. Quê 
quán: phường La Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội (Hà Tây cũ). Hiện cư 
trú tại: 194 Phùng Hưng, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Bà như sau: 
- Từ tháng 10 năm 1997 đến tháng 7 năm 2012: Chuyên viên, Bí thư Chi 

đoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Phòng Quản lý đô thị quận Phú Nhuận; Phó 
Trưởng phòng, Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị quận Gò Vấp, Bí thư Chi bộ, 
Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan chính quyền, Ủy viên Ban chấp hành 
Đảng bộ quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2005 - 2010, 2010 - 2015. Bà được kết nạp vào 
Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 10 tháng 9 năm 2003. 

- Từ tháng 7 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014: Ủy viên Ban chấp hành 
Đảng bộ, Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Phường 7, quận Gò Vấp. 

- Từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 10 năm 2019: Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận Gò Vấp; Phó Bí thư Quận uỷ quận Gò Vấp, Bí thư Đảng ủy Doanh 
nghiệp quận Gò Vấp.  

- Từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 4 năm 2021: Phó Bí thư Quận ủy, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp quận Gò Vấp. 

- Từ tháng 4 năm 2021 đến nay: Ủy viên thường trực, Trưởng Ban đô thị 
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bà đã được tặng thưởng: Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh, Bằng khen 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. 

Bà NGUYỄN THỊ THANH VÂN 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 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 
 

Kính thưa Quý vị cử tri! 

Hiện nay tôi là Ủy viên thường trực, Trưởng Ban đô thị Hội đồng Nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh, là một người được rèn luyện, trưởng thành từ cơ 
sở, là đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khoá IX nhiệm kỳ 
2016 - 2021, tôi rất vinh dự được tham gia tiếp tục ứng cử Đại biểu Hội đồng 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi xin trình bày 
Chương trình hành động nếu được Quý vị cử tri tín nhiệm trong nhiệm kỳ tới 
như sau: 

Thứ nhất là nỗ lực thực hiện tốt vai trò của người đại biểu Hội đồng nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh; Dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với các 
giới cử tri Thành phố, để được lắng nghe nhiều ý kiến, kiến nghị và đề xuất của 
các giới cử tri đối với chính quyền Thành phố về công tác cải cách hành chính, 
nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân đối với các dịch vụ công, công tác quy 
hoạch đô thị, phát triển các công trình phúc lợi xã hội, phát triển mảng xanh 
trong khu dân cư nhằm cải thiện môi trường sống tốt, trong lành và hiện đại hơn. 

Thứ hai là phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo cùng các thành 
viên của Ban đô thị Hội đồng nhân dân Thành phố nắm bắt kịp thời các khó khăn, 
vướng mắc của cơ sở, các vấn đề bức xúc của nhân dân liên quan đến lĩnh vực 
quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, giao thông, xây 
dựng, môi trường, tổ chức cung cấp dịch vụ công trên địa bàn thành phố để tham 
mưu Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố thực hiện các chương trình giám 
sát, đối thoại, giải trình và chất vấn đem lại hiệu quả thiết thực. 

Thứ ba là để góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch và vững 
mạnh thì ngoài việc tích cực tham gia các hoạt động giám sát, giải trình và chất 
vấn tại các kỳ họp, tôi xin thực hiện nghiêm túc việc tu dưỡng đạo đức của bản 
thân luôn trong sạch và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tham nhũng, 
tiêu cực. 

Thứ tư là để làm tròn trách nhiệm mà cử tri tin tưởng ủy thác, tôi xin nỗ 
lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao; Chủ động nghiên cứu học tập để 
nâng cao trình độ theo yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ 
thông tin, thực hiện chuyển đổi số để tiết kiệm nhân lực, thời gian, chi phí trong  
thực hiện nhiệm vụ. 

Trên đây là nội dung chương trình hành động của tôi nếu tôi vinh dự được 
trúng cử làm Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 
2021 - 2026.  

Trân trọng./. 


