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Bà VÕ THỊ PHƯƠNG UYÊN, sinh ngày 03 tháng 01 năm 1978. Quê quán: 
Xã Thạch Linh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện cư trú tại: Số 480/81/5G 
Bình Quới, Tổ dân phố 33, Khu phố 3, Phường 28, quận Bình Thạnh, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Bà như sau: 
- Từ năm 1999 đến tháng 6 năm 2000: Phó Hiệu trưởng trường Mẫu giáo 

dân lập Hạnh Mai, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. 
 - Từ tháng 7 năm 2000 đến tháng 01 năm 2004: Phó Bí thư, Bí thư Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Phường 5, quận Bình Thạnh. Bà được kết 
nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 27 tháng 3 năm 2002. 
 - Từ tháng 2 năm 2004 đến tháng 6 năm 2006: Chuyên viên Văn phòng, 
Ban Tổ chức Quận ủy Bình Thạnh.  
 - Từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 4 năm 2015: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phường 28, quận Bình Thạnh.  
 - Từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 8 năm 2017: Bí thư Chi bộ - Phó Chánh 
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh. 
 - Từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 11 năm 2019: Bí thư Chi bộ - Phó 
Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Bình Thạnh.  

- Từ tháng 12 năm 2019 đến nay: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam quận Bình Thạnh. 

Bà đã được tặng thưởng: Bằng khen Trung ương Đoàn năm 2003; Bằng 
khen Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 - 2016, 2018 - 2019; 
Bằng khen Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh năm 
2020; Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2015 đến năm 2020. 

Bà VÕ THỊ PHƯƠNG UYÊN 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: 18, quận Bình Thạnh. 

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV 
 VÀ 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 VÕ THỊ PHƯƠNG UYÊN 

Tôi được sinh ra và trưởng thành từ phong trào tại quận Bình Thạnh. Trải 
qua nhiều vị trí công tác từ phường đến quận, và trách nhiệm hiện nay là Phó 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh, tôi hiểu Hội 
đồng nhân dân là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của 
Nhân dân. Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn làm Đại biểu Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ tập trung những nội dung 
trọng tâm sau đây: 

1. Giữ mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, gần gũi, gắn bó với cử tri qua 
đó lắng nghe, nắm bắt và phản ảnh kịp thời, trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng 
của cử tri đến các cơ quan chức năng, các cấp, các ngành.  

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của Đại biểu dân cử, tích cực 
tham gia các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp; kiên trì theo dõi, đeo 
bám, giám sát việc giải quyết những nguyện vọng chính đáng, bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của Nhân dân; đồng thời, góp ý cho Hội đồng nhân dân Thành 
phố có những Nghị quyết sát hợp với những vấn đề bức xúc của cử tri quận 
Bình Thạnh như: phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, tập trung giải quyết các vấn đề 
quy hoạch, dự án treo, công tác vệ sinh môi trường, giáo dục và việc chăm lo cải 
thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân… 

3. Luôn chủ động nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 
không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất cách mạng, nâng cao bản 
lĩnh chính trị. Tiếp tục đổi mới phong cách làm việc, phương thức hoạt động 
theo hướng: gần dân hơn, sát dân hơn, hướng về cơ sở khu dân cư, hộ gia đình 
bằng những việc làm hiệu quả, thiết thực nhằm tích cực tham gia xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền thật sự của dân, do dân và vì dân.  

4. Với chức trách Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 
Bình Thạnh, tôi có điều kiện thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo, 
các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; cùng với Ban thường trực Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam quận phát huy dân chủ, thực hiện tốt hơn chức năng giám 
sát và phản biện xã hội khi không còn Hội đồng nhân dân cấp quận, phường.  

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 tại quận Bình Thạnh là vinh dự và cũng là trách nhiệm của tôi. Sự 
ủng hộ, tín nhiệm của quý ông bà cử tri sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tôi thực 
hiện những chương trình hành động vừa nêu trên góp phần xây dựng quận Bình 
Thạnh nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung có chất lượng sống tốt./. 


