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Bà ĐẶNG THỊ MINH HIẾU 
- Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố; Phó 
Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hoạt động Chữ 
thập đỏ Thành phố; Giám đốc Quỹ Hoạt động Chữ 
thập đỏ Thành phố; Phó Bí thư Chi bộ Hội Chữ 
thập đỏ Thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
- Cử nhân Luật, Y sĩ đa khoa, Cao cấp 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: 32       Huyện Nhà Bè 

Bà ĐẶNG THỊ MINH HIẾU sinh ngày 21 tháng 12 năm 1973. 
Quê quán: Xã Vĩnh Lạc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. 
Hiện cư trú tại: 11/1 đường số 13, Tổ 41, Khu phố 4, phường An Khánh, 

thành phố Thủ Đức. 
Quá trình công tác của Bà như sau:  
- Từ tháng 12 năm 1994 đến tháng 10 năm 2005: Cán bộ y tế Trường Trung 

học phổ thông Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 11; Cán bộ chuyên trách Chữ thập đỏ 
Trường Trung học phổ thông Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 11; Trợ lý thanh niên 
Trường Trung học phổ thông Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 11.  

- Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 8 năm 2000. 
- Từ tháng 01 năm 2006 đến tháng 10 năm 2006: cán bộ Ban Tổ chức - Tuyên 

huấn - Thanh thiếu niên - Trường học Hội Chữ thập đỏ Thành phố.  
- Từ tháng 11 năm 2006 đến tháng 9 năm 2011: Phó Ban Tổ chức - Tuyên 

huấn - Thanh thiếu niên - Trường học Hội Chữ thập đỏ Thành phố. 
- Từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 8 năm 2015: Ủy viên Ban Thường vụ, 

Trưởng Ban Tổ chức - Thanh thiếu niên Hội Chữ thập đỏ Thành phố. 
- Từ tháng 5 năm 2015 đến nay: Phó Bí thư Chi bộ Hội Chữ thập đỏ Thành phố. 
- Từ tháng 9 năm 2015 đến nay: Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố 

Hồ Chí Minh. 
- Từ tháng 9 năm 2017 đến nay: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hoạt 

động Chữ thập đỏ Thành phố. 
- Từ tháng 8 năm 2018 đến nay: Giám đốc Quỹ Hoạt động Chữ thập đỏ 

Thành phố. 
- 03 nhiệm kỳ từ năm 2009 đến năm 2024: Ủy viên Ban Chấp hành Hội 

Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố.  
Bà đã được tặng thưởng: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, năm 2013.  
Bà ĐẶNG THỊ MINH HIẾU 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: 32, huyện Nhà Bè. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  
ỨNG CỬ VIÊN HĐND THÀNH PHỐ ĐẶNG THỊ MINH HIẾU 

 

Là Phó Chủ tịch Hội kiêm Giám đốc Quỹ Hoạt động Chữ thập đỏ Thành phố trong thời 
gian qua tôi cùng tập thể lãnh đạo Hội đã có nhiều giải pháp xây dựng tổ chức hệ thống cơ sở 
Hội vững mạnh, tích cực đa dạng hóa việc vận động nguồn lực chăm lo cho người nghèo, 
người yếu thế trong xã hội như: Chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da 
cam”; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; cứu trợ đồng 
bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt, thiên tai; thực hiện mô hình “Trường tới trường - Kết nối 
yêu thương”; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Corona chăm lo cho các đối tượng có hoàn 
cảnh khó khăn, có thu nhập thấp, bị mất việc do dịch bệnh Covid 19 gây ra… 

Tôi rất vinh dự được Ủy 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 lựa chọn làm đại biểu Hội đồng 
nhân dân Thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tôi sẽ phấn đấu cùng hệ thống Hội Chữ thập đỏ 
Thành phố nỗ lực để thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Không ngừng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ, người đại 
biểu của Nhân dân. Phát huy vai trò và trách nhiệm của một đại biểu, thể hiện chính kiến, 
tham gia thảo luận, chất vấn và biểu quyết các vấn đề quan trọng góp phần thúc đẩy sự 
phát triển toàn diện của Thành phố đặc biệt trong các lĩnh vực cử tri đang quan tâm như: 
Các vấn đề về an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, cải cách hành chính, phòng 
chống tham nhũng, chủ trương kiềm chế lạm phát và bình ổn giá đặc biệt trong tình hình 
phòng chống dịch bệnh hiện nay… 

2. Thường xuyên tiếp xúc và chịu sự giám sát cử tri, luôn lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, 
nguyện vọng của cử tri, phản ánh trung thực, kịp thời hoặc chuyển đến các cơ quan có 
thẩm quyền, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và thông báo kết quả cho cử tri 
trong thời gian sớm nhất nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri. 

3. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là một tổ chức xã hội hoạt động nhân đạo, với vai trò Phó Chủ 
tịch Hội kiêm Giám đốc Quỹ Hoạt động Chữ thập đỏ Thành phố tôi cùng tập thể lãnh đạo Hội và 
Ban Giám đốc Quỹ tăng cường vận động nguồn lực, khảo sát, nắm bắt nhu cầu của đối tượng tạo 
điều kiện thuận lợi giải quyết những khó khăn thông qua các dự án nhỏ và vừa, hỗ trợ người già 
neo đơn, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, mồ côi, trao tặng học bổng, trợ cấp 
học tập cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn góp phần ngăn dòng chảy lưu ban, bỏ học 
giữa chừng, nạn nhân nhiễm chất độc da cam… vươn lên hòa nhập cộng đồng. Phát huy hiệu quả 
hoạt động Phòng khám Chữ thập đỏ của 24 quận, huyện và Hội Chữ thập đỏ khối Bệnh viện, 
Đoàn Thầy thuốc tình nguyện tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, đặc biệt 
là dịch bệnh Covid 19, thực hiện tốt chức năng chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh cho các đối 
tượng không có điều kiện tham gia Bảo hiểm y tế tại địa phương. Đồng thời, ứng dụng công nghệ 
thông tin nâng cao chất lượng phong trào hiến máu tình nguyện để thật sự khuyến khích động 
viên người dân Thành phố tích cực tham gia phong trào thật sự có ý nghĩa nhân văn này. Ngoài 
ra, có giải pháp tích cực tuyên truyền vận động hiến mô, hiến tạng, hiến giác mạc, mặt khác tuyên 
truyền vận động để mỗi người dân, nhất là các tài xế sẽ được huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu kết 
hợp các Trạm, điểm sơ cấp cứu do Hội Chữ thập đỏ Thành phố thiết lập trên địa bàn để sẵn sàng 
cứu hộ, cứu nạn do thiên tai, dịch bệnh hoặc con người gây ra, thông qua các hoạt động của Hội 
góp phần giáo dục lòng nhân ái, rèn luyện nhân cách cho thế hệ trẻ… tham gia góp phần cùng 
Chính quyền thực hiện chủ trương chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.  

4. Với vai trò một nữ ứng cử viên và một cán bộ Hội Chữ thập đỏ Thành phố, tôi quan 
tâm đến sự bình đẳng giới và sự phát triển toàn diện của phụ nữ để xây dựng gia đình hạnh 
phúc góp phần thực hiện mục tiêu các quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động- 
việc làm và chăm sóc sức khỏe. Tôi quan tâm, chia sẻ và đồng cảm với những bức xúc, tâm 
tư, nguyện vọng chính đáng của tất cả cử tri, đặc biệt là cử tri nữ. Tôi mong muốn được sự 
ủng hộ, tín nhiệm của các cử tri, giúp tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, góp sức vào 
sự phát triển nhanh và bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh./. 


