TÓM TẮT TIỂU SỬ
Ông NGUYỄN XUÂN HOÀNG
- Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh
- Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy, Kỹ sư
Xây dựng công trình, Cử nhân Lý luận chính trị
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
Ông NGUYỄN XUÂN HOÀNG, sinh ngày 26 tháng 10 năm 1976. Quê quán:
Xã Nga Nhân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Hiện cư trú tại: Căn hộ B11.06
Tầng 12, Chung cư số 339/34A Tô Hiến Thành, Tổ 65 Khu phố 6, Phường 12,
Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
Quá trình công tác của Ông như sau:
- Từ tháng 4 năm 2000 đến tháng 11 năm 2003: nhân viên Chi cục Quản lý
nước và phòng chống lụt bão.
- Từ tháng 10 năm 2006 đến tháng 11 năm 2016: Phó Chi cục trưởng Chi
cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão.
- Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 30 tháng 10 năm 2008.
- Từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 9 năm 2019: Trưởng phòng Quản lý
Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Từ tháng 10 năm 2019 đến nay: Phó Giám đốc, Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn.
Ông đã được tặng thưởng: Chiến sỹ thi đua cấp Thành phố năm 2009 2011; Chiến sỹ thi đua cơ sở các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; Bằng khen
của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố về thành tích hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ 02 năm liên tục 2017 - 2018.
Ông NGUYỄN XUÂN HOÀNG 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 XUÂN HOÀNG
Tôi rất vinh dự được Uỷ 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
Thành phố tín nhiệm, lựa chọn làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, tôi
sẽ nỗ lực thực hiện các nội dung trọng tâm sau:
Luôn trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, đấu tranh bảo vệ quyền và lợi
ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Luôn ý thức cao trách nhiệm, gương
mẫu, không ngừng học tập, rèn luyện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tự
giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Luôn nỗ lực cùng tập thể Ban lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của
ngành đạt hiệu quả cao. Là Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực phòng chống
thiên tai, thủy lợi, phát triển nông thôn, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây
dựng nông thôn mới, bản thân tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, đổi mới
sáng tạo đề xuất Lãnh đạo Thành phố ban hành các chủ trương, chính sách,
quyết định đầu tư cơ sở hạ tầng thủy lợi, tiêu thoát nước được kịp thời, hiệu quả;
qua đó nâng cao năng lực ứng phó, chủ động phòng chống, bảo vệ tính mạng, tài
sản của Nhà nước và của Nhân dân trước thiên tai, thời tiết cực đoan. Nỗ lực
tháo gỡ những vướng mắc, bất cập hiện nay để khuyến khích người dân, doanh
nghiệp mạnh dạn hơn nữa đầu tư vào nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô
thị, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, quản lý chế biến thực phẩm nông
nghiệp an toàn giúp nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, cải thiện sức khỏe của
người dân; tạo nhiều công ăn việc làm, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo của
người dân Thành phố, tạo động lực cho Thành phố ngày càng phát triển, hội
nhập quốc tế; là nhân tố góp phần xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt,
văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Nỗ lực tham mưu giúp Thành phố hoàn thành
Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa
vùng nông thôn giai đoạn 2021 - 2025.
Luôn có mối liên hệ, gắn bó với Nhân dân, thường xuyên tiếp xúc cử tri để
trao đổi trực tiếp, thông tin các chủ trương chính sách của Nhà nước, lắng nghe,
tiếp nhận các kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của cử tri về các vấn đề còn hạn
chế, bất cập trong đời sống xã hội để chuyển tải đầy đủ, kịp thời những thông tin
đó đến cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đại biểu trong hoạt động kiểm
tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi pháp luật, qua đó
nghiêm túc đánh giá, đúc kết để điều chỉnh, giúp cho việc xây dựng chính sách
pháp luật ngày càng chất lượng hơn, sát với yêu cầu thực tiễn và phù hợp với
lòng dân.
Với niềm mong muốn được cống hiến nhiều hơn cho Thành phố, phát huy
trí tuệ, năng lực, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 trở
thành đô thị thông minh, tôi mong nhận được sự tín nhiệm, ủng hộ của đồng bào
cử tri Thành phố./.

