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Thượng tọa THÍCH MINH THÀNH, sinh ngày 01 tháng 11 năm 1959.
Quê quán: xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
Hiện cư trú tại: 21 Nguyễn Trung Trực, Tổ 8, Khu phố 1, Phường 5, quận
Bình Thạnh.
Quá trình công tác của Ông như sau:
- Từ tháng 8 năm 2008 đến tháng 8 năm 2017: Phó Trưởng Ban Hoằng
pháp Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam.
- Từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 10 năm 2019: Giảng viên Học viện Phật
giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ tháng 10 năm 2019 đến nay: Thành viên Hội đồng điều hành Học viện
Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ tháng 7 năm 2020 đến nay: Trưởng khoa Khoa Hoằng pháp - Học viện
Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng Tổng Biên tập Tam tạng
Thánh điển Phật giáo Việt Nam.
Ông đã được tặng thưởng: Nhiều Bằng tuyên dương công đức của Giáo
hội Phật giáo Việt Nam.
Thượng tọa THÍCH MINH THÀNH 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
THƯỢNG TỌA THÍCH MINH THÀNH
Tôi là Thượng tọa Thích Minh Thành cư trú tại Tịnh xá Trung Tâm, quận
Bình Thạnh. Tôi đang là Phó Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo, Phó Viện
trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và là Thành viên Hội đồng điều
hành Học viện Phật giáo Việt Nam.
Tôi có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác chuyên môn cũng như
trong hoạt động phục vụ xã hội. Tôi sẽ phấn đấu để đáp ứng tốt những yêu cầu
chính đáng mà bà con cử tri đặt ra, nói lên tiếng nói của người dân, đại diện cho
lợi ích của người dân.
Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ vừa qua đã có những thành công đáng
kể về nhiều phương diện nhưng không phải là không còn những tồn đọng.
Chúng ta cần phải chung tay tiếp tục giải quyết những tồn đọng, vượt qua những
thách thức, cải thiện từ đời sống vật chất, cơm ăn áo mặc, đến đời sống văn
minh văn hóa, coi trọng nghĩa tình của người Việt. Tôi biết rằng muốn xử lý
thành công và triệt tiêu những tồn đọng và thách thức đó, ta cần nhận diện, khéo
léo xử lý và dần dần khai thông những điểm nghẽn chủ yếu như: (a) Điểm nghẽn
về thể chế; (b) Điểm nghẽn về hạ tầng và (c) Điểm nghẽn về nguồn nhân lực.
Chương trình hành động của tôi gồm ba phần tương ứng với ba nhóm
những mối quan tâm:
1. Nhóm thứ nhất tôi gọi là NHỮNG MỐI QUAN TÂM LỚN. Cụ thể là
quan tâm đến chuyện (1) kẹt xe, (2) ngập nước, (3) ô nhiễm môi trường, (4) an
toàn thực phẩm, (5) tội phạm gia tăng và (6) nguy cơ lây lan COVID-19 trong
cộng đồng.
2. Nhóm thứ hai tôi gọi là NHỮNG MỐI QUAN TÂM ĐẶC BIỆT, đây là
mối quan tâm dành cho những người kém may mắn, để những người kém may
mắn nhất có đủ ăn, đủ mặc, có được săn sóc y tế tối thiểu và một nơi nào đó an
toàn để ngủ qua đêm.
3. Nhóm thứ ba tôi gọi là NHỮNG MỐI QUAN TÂM NÂNG CAO dành
cho việc nâng cao hơn nữa mặt bằng đạo đức, mặt bằng tình nghĩa, mặt bằng
văn hóa của người dân Thành phố. Nói chung, tôi muốn tất cả mọi người dân và
mỗi một người dân đều có cuộc sống an ổn và thoải mái, hạnh phúc và thăng
tiến; ai nấy đều góp phần mình cho Thành phố chúng ta càng lúc càng văn minh,
sạch đẹp, giàu có và trọng nghĩa tình.
Nếu tôi được đắc cử tôi nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc Việt
Nam, dân tộc Việt Nam và nỗ lực hoàn thành trách nhiệm mà bà con cử tri đã tín
nhiệm thể hiện qua lá phiếu mà bà con đang có./.

