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Bà NGUYỄN THỊ LỆ, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1967. Quê quán: Xã Phước 
Vĩnh An, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cư trú tại: 413/48 Lê Văn Sỹ, 
Tổ dân phố 4, Khu phố 1, Phường 12, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Bà như sau: 
- Từ tháng 7 năm 1989 đến tháng 01 năm 2002: Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành, 

Ủy viên Ban Thường vụ Quận Đoàn 3, phụ trách công tác tổ chức; Phó Bí thư 
Thường trực Quận Đoàn 3, phụ trách khối xây dựng Đoàn; Quận ủy viên khóa 
VII, VIII, Bí thư Quận Đoàn 3, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Quận 3, đại 
biểu Hội đồng nhân dân Quận 3 (1999 - 2004); Bà được kết nạp vào Đảng Cộng 
sản Việt Nam ngày 04 tháng 12 năm 1993; 

- Từ tháng 02 năm 2002 đến tháng 8 năm 2003: Quận ủy viên khóa VIII, Bí 
thư Đảng ủy Phường 6, Quận 3; Trưởng phòng Tổ chức chính quyền Quận 3; 

- Từ tháng 9 năm 2003 đến tháng 8 năm 2010: Ủy viên Ban Thường vụ - 
Thường trực Quận ủy, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Quận 3, đại biểu Hội đồng nhân 
dân Quận 3 nhiệm kỳ (2005 - 2009); Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 3, khóa IX; 

- Từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 10 năm 2015: Thành ủy viên khóa IX; Phó   
Bí thư Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3; Bí thư Quận ủy Quận 3 khóa 
X, XI; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy khóa IX; 

- Từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 3 năm 2019: Ủy viên Ban Thường vụ   
Thành ủy khóa X, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; 
đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

- Từ tháng 4 năm 2019 đến nay: Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ X (2015 -  2020), 
nhiệm kỳ XI (2020 - 2025); Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Bà đã được tặng thưởng: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất 
sắc trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng 
Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc (năm 2013); Huy chương Vì thế hệ trẻ của 
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (năm 2002); Huy hiệu Thành 
phố Hồ Chí Minh (năm 2021); Chiến sĩ thi đua Thành phố (năm 2011, 2014, 2019). 

Bà NGUYỄN THỊ LỆ 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: 27, huyện Củ Chi. 

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 NGUYỄN THỊ LỆ 

1. Không ngừng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ, 
người đại biểu của Nhân dân. Nâng cao năng lực, trình độ, chịu trách nhiệm với vai  
trò người đứng đầu trong thực hiện chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã 
hội và nâng cao đời sống Nhân dân Thành phố.  

2. Là đại biểu của Nhân dân, tôi luôn nghĩ và hành động vì quyền lợi chính đáng, 
hợp pháp của Nhân dân; thực hiện nghiêm túc lắng nghe ý kiến cử tri, định kỳ đi 
cơ sở và có lịch tiếp dân, đồng thời phản ánh trung thực các ý kiến với Hội đồng 
nhân dân Thành phố và kiên trì theo dõi, đeo bám, giám sát việc giải quyết các 
yêu cầu chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. 

3. Với vai trò là Phó Bí thư Thành ủy, tôi cam kết thực hiện tốt trách nhiệm 
đề xuất với Quốc hội, Hội đồng nhân dân Thành phố các giải pháp để đổi mới hoạt 
động theo hướng chuyên nghiệp, trong sạch, phục vụ Nhân dân gắn với phòng 
chống tham nhũng, lãng phí; sử dụng ngân sách có hiệu quả; kéo giảm tội phạm, 
giải quyết vấn đề môi trường, ngập nước, giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm…. 

4. Cùng với tập thể lãnh đạo Thành phố tích cực triển khai đưa Nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân đi vào cuộc sống. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, 
nâng cao sức cạnh tranh; điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh 
đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; đồng thời, thực hiện tốt chức năng giám 
sát quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng hiệu quả quỹ đất và cơ sở hạ tầng 
dọc bờ sông, kênh, rạch; phát triển Thành phố thông minh và xã hội số. Thực hiện 
tốt các chính sách đối với người có công; chương trình giảm nghèo bền vững; 
giải quyết việc làm; chăm lo sức khỏe Nhân dân và nâng cao chất lượng khám 
chữa bệnh… góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc; 

5. Phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững gắn với chuyển dịch cơ 
cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Tập trung vào phát triển nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị, công nghệ sinh 
học; phát triển sản xuất kết hợp du lịch sinh thái, nâng cao chất lượng tiêu chí 
xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề đối với khu vực nông thôn. 

Trên đây là nội dung chương trình hành động của tôi, nếu tôi vinh dự 
được Nhân dân lựa chọn làm Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 
2021 - 2026.  

Xin trân trọng cảm ơn những tình cảm quí báu mà các cử tri đã tin tưởng,         
trao trọng trách và giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân./. 


