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Bà NGUYỄN THỊ THANH DIỆU, sinh ngày 25 tháng 6 năm 1978. Quê 
quán: xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cư trú 
tại: số 300 Quốc lộ 22, ấp Tân Định, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Bà như sau: 

- Từ tháng 8 năm 2003 đến tháng 12 năm 2004: cán bộ tín dụng tại Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 01 năm 2005 đến tháng 6 năm 2011: Chuyên viên tại Hội Liên 
hiệp Phụ nữ huyện Củ Chi. Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 
20 tháng 10 năm 2006. 

- Từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 12 năm 2017: Ủy viên Ban Thường vụ 
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Củ Chi.  

- Từ tháng 01 năm 2018 đến nay: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 
huyện Củ Chi.  

Bà đã được tặng thưởng: Chiến sỹ thi đua cơ sở các năm 2008, 2009, 
2010, 2012, 2013. 

Bà NGUYỄN THỊ THANH DIỆU 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: 28, 
huyện Củ Chi. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ NGUYỄN THỊ THANH DIỆU 

Tôi tên Nguyễn Thị Thanh Diệu, hiện là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ 
nữ huyện Củ Chi. Tôi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ 
Chí Minh giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn đối với bản 
thân tôi. Tôi tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên vùng Đất Thép Củ Chi - Nơi 
đã trải qua các cuộc chiến tranh ác liệt. Tuy sinh ra sau ngày đất nước giải 
phóng, nhưng qua sách vở, thầy cô, gia đình và các anh, chị xung quanh, tôi hiểu 
giành được độc lập, tự do của các thế hệ trước là quí như thế nào. Chính vì thế 
tôi càng trân trọng cuộc sống này và mong muốn cống hiến một phần nhỏ bé của 
mình cho quê hương, cho xã hội.  

Với vai trò là người cán bộ Hội, tôi đã đồng hành cùng chị em phụ nữ trong 
các hoạt động và phong trào của Hội hơn 15 năm qua, đặt biệt là phụ nữ nghèo, 
khó khăn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em, giúp 
chị em phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình. Xác định phát triển kinh tế 
gắn với việc bảo vệ môi trường. 

Để tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và trách nhiệm của một Đại 
biểu Hội đồng nhân dân, tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn để thực hiện các nội dung sau: 

1. Tôi mong muốn lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và chính 
quyền địa phương, từ đó sẽ tổng hợp và phản ánh đến các cấp, các ngành có liên 
quan, có thẩm quyền giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng của người 
dân. Quý cô, bác, anh, chị cử tri có thể trao đổi trực tiếp với tôi tại nơi làm việc, 
nơi cư trú hoặc qua điện thoại, tin nhắn về những vấn đề mình cần phản ánh. 

2. Trong điều kiện, cương vị công tác của mình, tôi sẽ đóng góp với Hội 
đồng nhân dân cùng các cơ quan chức năng trong việc đề ra các chủ trương, giải 
quyết chính sách hợp pháp, chính đáng của cử tri, đặc biệt phụ nữ và trẻ em có 
hoàn cảnh khó khăn như: Giới thiệu, hỗ trợ các nguồn vốn vay phù hợp, dạy 
nghề, tạo việc làm và hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh,… 
nhằm giúp chị em phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc và góp phần 
phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.  

3. Tích cực tham gia giám sát, chất vấn, theo dõi kiểm tra việc giải quyết, trả lời 
đơn thư của các cơ quan chính quyền; Phản ảnh trung thực nguyện vọng của cử tri; 
Mạnh dạn đấu tranh chống tham nhũng, tham ô, lãng phí.  

4. Tôi luôn phấn đấu, không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực, rèn 
luyện đạo đức, nỗ lực để xứng đáng với sự tin tưởng của tổ chức và cử tri. 

Kính thưa Quý cô, bác, anh chị, bản thân tôi xác định dù bất cứ ở cương vị 
nào, lĩnh vực công tác nào thì cũng phải tận tâm, làm việc với tinh thần trách 
nhiệm cao nhất. Tôi rất mong được gặp lại Quý cô, bác, anh chị cử tri trong thời 
gian sớm nhất, để được lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc trong công việc và cuộc sống. Xin cảm ơn và chúc sức khỏe Quý cô, bác, 
anh chị./. 


