TÓM TẮT TIỂU SỬ
Bà LÊ THỊ KIM HỒNG

- Bí thư Quận ủy Quận Tân Phú
- Thạc sĩ Luật, Cử nhân Hành chính; Cao cấp Lý
luận chính trị
- Đại biểu Hội đồng nhân dân quận Tân Bình nhiệm
kỳ 2016 - 2021, Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành
phố Khóa IX 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: 24 Quận Tân Phú
Bà LÊ THỊ KIM HỒNG, sinh ngày 16 tháng 7 năm 1973. Quê quán: xã
Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Hiện cư ngụ tại: 337/2 đường Lạc
Long Quân, Tổ dân phố 92, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
Quá trình công tác của Bà như sau:
- Từ tháng 4 năm 1995 đến tháng 01 năm 2006: Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
Phường; Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; Đảng ủy viên
- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 11, quận Tân Bình.
Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 01 tháng 12 năm 2001.
- Từ tháng 02 năm 2006 đến tháng 8 năm 2009: Quận ủy viên, Bí thư chi
bộ - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tân Bình.
- Từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 7 năm 2011: Quận ủy viên, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 9, quận Tân Bình.
- Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 8 năm 2015: Ủy viên Ban Thường vụ
Quận ủy (tháng 11/2013)- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.
- Từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 3 năm 2020: Phó Bí thư Quận ủy quận
Tân Bình.
- Từ tháng 4 năm 2020 đến nay: Bí thư Quận ủy Tân Phú.
Bà đã được tặng thưởng: Kỷ niệm chương: “Vì sự nghiệp Tư pháp”, “Vì
sự nghiệp Dân vận”, “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”, “Vì sự nghiệp
công tác tổ chức xây dựng Đảng”; Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh, Chiến sĩ
thi đua Thành phố Hồ Chí Minh và Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố
Hồ Chí Minh.
Bà LÊ THỊ KIM HỒNG 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: 24, Quận Tân Phú.
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 LÊ THỊ KIM HỒNG
Trong nhiệm kỳ qua, tôi đã nỗ lực thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm Đại
biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tôi vinh dự
được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố giới thiệu tiếp tục ứng cử
Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nếu được
sự tín nhiệm của cử tri, bầu chọn làm Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, tôi
sẽ nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
Một là, thường xuyên bám sát hoạt động của cơ sở, tiếp xúc, lắng nghe ý
kiến, kiến nghị, nguyện vọng của Nhân dân; đề xuất, kiến nghị đến Hội đồng
nhân dân Thành phố, các cơ quan, đơn vị chức năng, đồng thời theo dõi, đôn đốc
giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những kiến nghị, phản ánh của cử tri.
Hai là, nghiên cứu, tham gia ý kiến, quyết định các vấn đề về phát triển
kinh tế - xã hội của Thành phố để nâng cao đời sống của Nhân dân: phát triển
kinh tế, đô thị, môi trường, giảm ùn tắc giao thông, công tác an sinh xã hội, nhất
là chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, người già,
người khuyết tật, người lao động có thu nhập thấp; công tác đảm bảo an ninh trật
tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, kéo giảm tối đa tỷ lệ phạm pháp hình sự;
công tác phòng, chống dịch, bệnh trong tình hình hiện nay nhằm xây dựng
Thành phố, xây dựng quận Tân Phú phát triển nhanh, bền vững, an toàn.
Ba là, tích cực đề xuất các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức
chuyên nghiệp, gương mẫu, tận tụy phục vụ Nhân dân. Phát huy hơn nữa quyền
làm chủ của Nhân dân.
Bốn là, tích cực tham gia giám sát hoạt động của chính quyền các cấp,
nhất là cấp quận, phường trong điều kiện không tổ chức Hội đồng nhân dân; cải
cách thủ tục hành chính, giảm bớt phiền hà cho người dân, tổ chức và doanh
nghiệp và các vấn đề bức xúc của Nhân dân nhằm góp phần thực hiện tốt các
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn
đời sống xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.
Tôi nhận thức rõ vị trí, vai trò của Đại biểu Hội đồng nhân dân, nếu trở
thành Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, tôi sẽ dành nhiều thời gian, công
sức để thực hiện có hiệu quả những nội dung cử tri quan tâm và thực hiện
Chương trình, kế hoạch phát triển Thành phố góp phần xây dựng Thành phố trở
thành đô thị thông minh, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

