
 
 

TÓM TẮT TIỂU SỬ 
Ông HÀ TẤN LỘC 
- Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đa Phước 
- Thạc sĩ Kinh tế học, Cử nhân Kinh tế chính trị, Cử 
nhân Luật 
- Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh, 
khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
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: 25       Huyện Bình Chánh 

Ông HÀ TẤN LỘC, sinh ngày 16 tháng 10 năm 1981. 
Quê quán: xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Hiện cư trú tại: E10/220L Ấp 6, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 
Quá trình công tác của Ông như sau:  
- Từ ngày 15 tháng 10 năm 2003 đến ngày 03 tháng 12 năm 2003: Chuyên 

viên tập sự Ban Tổ chức Huyện ủy Bình Chánh. 
- Từ ngày 04 tháng 12 năm 2003 đến ngày 08 tháng 12 năm 2004: Chuyên 

viên Phòng Tổ chức chính quyền huyện Bình Chánh. Được kết nạp vào Đảng 
Cộng sản Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 2004. 

- Từ ngày 09 tháng 12 năm 2004 đến ngày 14 tháng 01 năm 2009: Chuyên 
viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh (từ ngày 
20 tháng 01 năm 2005).  

- Từ ngày 15 tháng 01 năm 2009 đến ngày 18 tháng 3 năm 2010: Đi học 
Cao cấp Lý luận Chính trị tập trung. 

- Từ ngày 19 tháng 3 năm 2010 đến ngày 08 tháng 6 năm 2015: Phó Chánh 
Thanh tra huyện Bình Chánh. 

- Từ ngày 09 tháng 6 năm 2015 đến ngày 06 tháng 4 năm 2017: Huyện ủy viên 
(từ tháng 8 năm 2015), Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 
2016 - 2021 (từ tháng 6 năm 2016), Trưởng phòng Phòng Kinh tế huyện Bình Chánh. 

- Từ ngày 07 tháng 4 năm 2017 đến nay: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã 
Đa Phước, huyện Bình Chánh. 
 Ông đã được tặng thưởng: Chiến sỹ thi đua cấp Thành phố năm 2012; 
Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ năm 2013. 

Ông HÀ TẤN LỘC 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: 25 huyện Bình Chánh. 

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 HÀ TẤN LỘC 

 Tôi tên là: Hà Tấn Lộc, hiện là Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đa 
Phước, Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh, nhiệm kỳ 2016 -
2021. Nếu tôi được cử tri tin tưởng, tín nhiệm lựa chọn bầu làm Đại biểu Hội 
đồng nhân dân Thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ chủ động gặp gỡ, tiếp 
xúc, lắng nghe, tiếp thu và kiến nghị, đề xuất giải quyết đầy đủ, kịp thời các ý 
kiến góp ý, đề xuất, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, tích cực nghiên cứu, kiến 
nghị, đề xuất Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành cơ chế, chính sách, quy 
định và đeo bám, giám sát trách nhiệm thực hiện của Ủy ban nhân dân Thành 
phố và các cơ quan có liên quan nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, vấn 
đề nổi cộm, bức xúc của người dân hiện nay như: 

1. Tình trạng ô nhiễm không khí (mùi hôi) từ Khu liên hiệp xử lý chất thải 
rắn Đa Phước, ô nhiễm nguồn nước các tuyến kênh (như Rạch Xu, Rạch Bồ Đề 
xã Bình Hưng, Rạch Ông Đồ xã Bình Chánh và thị trấn Tân Túc; rạch Cái 
Trung xã Tân Kiên, ...); phát triển mạng lưới cung cấp nước sạch qua đồng hồ 
cho 100% hộ dân; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai và thu 
hồi các dự án không khả thi (các dự án thuộc Khu Nam tại các xã Bình Hưng, 
Phong Phú, Hưng Long, An Phú Tây; Hành lang cây xanh cách ly tại xã Đa 
Phước, Phong Phú; Làng Đại học xã Hưng Long; ...); thực hiện tốt công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nhất là đơn giá bồi thường).  

2. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất có tính 
khả thi, phù hợp với thực tế theo hướng tăng đất ở, đất dành cho sản xuất kinh 
doanh và thương mại phục vụ phát triển kinh tế, tạo việc làm, khai thác tốt lợi 
thế quỹ đất, mặt bằng trống tăng thu nhập cho người dân; xây dựng cửa hàng 
tiện ích, tiện lợi cung cấp thực phẩm an toàn cho nhân dân. 

3. Kiến nghị đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông, các 
tuyến hẻm; hệ thống thoát nước đô thị; hệ thống kênh thủy lợi kết hợp giao 
thông nông thôn; lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng các tuyến đường giao thông 
nông thôn, các tuyến hẻm.  

4. Tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho người dân xây dựng mới, sửa 
chữa nhà ở hiện hữu, nhất là trong khu vực quy hoạch; xây dựng các công trình 
phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tăng đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người có 
thu nhập thấp, cho công nhân. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý, 
sử dụng nhà chung cư nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân ở 
các chung cư.  

5. Nâng cao chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính; nâng cao 
năng lực, trách nhiệm, thái độ và tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công 
chức đối với nhân dân./.  


