TÓM TẮT TIỂU SỬ
Bà PHAN THỊ THẮNG

- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban
cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh
- Thạc sĩ Kinh tế phát triển, Cử nhân Kinh tế ngành Kế
toán, Cử nhân Luật học
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Quận Bình Thạnh
Bà PHAN THỊ THẮNG, sinh ngày 05 tháng 5 năm 1976. Quê quán: Xã An Thạnh,
huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Hiện cư trú tại: C5/30 đường Hưng Nhơn, ấp 3, xã Tân
Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Quá trình công tác của Bà Phan Thị Thắng như sau:
- Từ tháng 10 năm 1997 đến tháng 12 năm 2003: công tác tại phòng Tài chính - Kế
hoạch huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ tháng 12 năm 2003 đến tháng 4 năm 2009: Quận ủy viên, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân, Bí thư Đảng ủy phường Bình trị Đông A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ tháng 4 năm 2009 đến tháng 5 năm 2012: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy,
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ tháng 5 năm 2012 đến tháng 6 năm 2013: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy,
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ tháng 7 năm 2013 đến tháng 7 năm 2019: Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Tài
chính Thành phố Hồ Chí Minh (Từ tháng 10 năm 2015: Ủy viên Ban chấp hành Đảng
bộ Thành phố, từ tháng 5 năm 2016: đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí
Minh nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố).
- Từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020: Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân
Thành phố.
- Từ tháng 12 năm 2020 đến nay: Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (Từ
tháng 10 năm 2020: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy).
Bà đã được tặng thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2018.
Bà PHAN THỊ THẮNG 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.

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 PHAN THỊ THẮNG
Được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới
thiệu ứng cử bầu đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026,
tôi nhận thức đây là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trước Nhân
dân Thành phố. Để làm tốt vai trò đại biểu của Nhân dân, với nhiệm vụ được
phân công quản lý lĩnh vực tài chính, ngân sách, thương mại, dịch vụ, du lịch của
Thành phố; tôi đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu tổ chức, thực hiện thật tốt
các nhiệm vụ và tập trung các trọng tâm của chương trình hành động như sau:
1. Tập trung thực hiện các giải pháp phát triển nhanh, vững chắc các ngành
dịch vụ có giá trị gia tăng cao, thế mạnh của Thành phố trong lĩnh vực được
phân công, thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển ngành logistics, Đề án du lịch
thông minh, Chương trình liên kết phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và
13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Chương trình kết nối các ngân hàng, tổ
chức tài chính và Nhà nước để hỗ trợ vốn tốt hơn cho doanh nghiệp khởi nghiệp,
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố.
2. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính công, tăng quy mô
ngân sách đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển Thành phố. Phát triển Thành phố
Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế. Cải tiến, tăng
cường các biện pháp quản lý thu hiệu quả, nhất là đối với các nguồn thu tiềm
năng, bồi dưỡng nguồn thu, huy động, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi và tín
dụng nhỏ theo nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ kéo giảm các thiếu
hụt về dịch vụ xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.
3. Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, liên kết vùng phục vụ tốt việc kết nối
cung cầu; thực hiện các giải pháp thiết thực để phát triển nông sản sạch; gắn
doanh nghiệp với nông dân, ngư dân, phát triển nhanh các loại hình bán lẻ hiện
đại, nâng cao chất lượng xuất khẩu và hiệu quả chương trình bình ổn thị trường.
4. Nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành bổ sung cơ chế,
chính sách hợp lòng dân để phát huy nguồn lực từ Nhân dân và doanh nghiệp cho
sự phát triển Thành phố.
5. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nắm sát diễn biến tình hình cơ
sở, giải quyết công việc kịp thời, hiệu quả, minh bạch, đúng quy định.
6. Thường xuyên gần gũi, tiếp thu, lắng nghe tiếng nói thẳng nói thật,
những hiến kế đóng góp của cử tri và Nhân dân, gắn với quá trình điều hành
quản lý lĩnh vực được phân công góp phần xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân
dân Thành phố; đồng thời, chủ động tháo gỡ khó khăn trong sản xuất và đời
sống hoặc phản ánh tâm tư nguyện vọng, những bức xúc của cử tri đến cơ quan
có thẩm quyền, góp phần xây dựng đời sống Nhân dân tốt đẹp hơn.
Được sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng cùng với
trách nhiệm được giao, dù được hay không được Nhân dân tín nhiệm bầu làm
đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, tôi vẫn nguyện luôn đem hết sức mình
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và
phát triển Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình./.

