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Ông NGUYỄN VĂN DŨNG 
- Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 
- Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, 
Cao cấp Lý luận Chính trị 
- Đại biểu Hội đồng nhân dân phường 1, Quận Tân Bình 
nhiệm kỳ 1995 - 1999. Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận Tân 
Phú khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đại biểu Hội đồng nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh 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: 23 Quận Tân Phú  

Ông NGUYỄN VĂN DŨNG, sinh ngày 19 tháng 9 năm 1972. Quê quán: xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cư trú tại Căn hộ RS4-22-13 
Chung cư Richstar 1, số 278 đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. 

Quá trình công tác của Ông như sau: 
- Từ tháng 6 năm 1993 đến tháng 3 năm 1997: công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự 

Phường 1, quận Tân Bình, kiêm Phó Bí thư Đoàn phường; Bí thư Đoàn Phường 1, Đại 
biểu Hội đồng nhân dân Phường 1, khóa VII (1995 - 1999). Ông được kết nạp vào Đảng 
Cộng sản Việt Nam ngày 28 tháng 11 năm 1994. 

- Từ tháng 4 năm 1997 đến tháng 12 năm 2003: công tác tại Quận đoàn Tân Bình, 
lần lượt giữ các chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Quận đoàn, Ủy viên Ban thường vụ 
thường trực Quận đoàn, Trưởng ban An ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư, Phó Bí thư 
Quận đoàn Tân Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Bí thư Quận đoàn Tân Bình; Ủy viên 
Ban chấp hành Đảng bộ Quận Tân Bình khóa VIII (2000 - 2005), Ủy viên Ban chấp hành 
Thành đoàn khóa VII (2001 - 2005). 

- Từ tháng 12 năm 2003 đến tháng 6 năm 2016: công tác tại Quận Tân Phú, lần lượt giữ các 
chức vụ: Quận ủy viên; Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Bí thư Quận đoàn; Bí thư Đảng ủy 
đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú; Đại biểu Hội đồng 
nhân dân Quận Tân phú; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Phú, thành viên 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Phú; Phó 
Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận Tân Phú; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tân Phú. 

- Từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 11 năm 2018: Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng ban 
Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 4 năm 2021: Thành ủy viên (từ tháng 10 năm 
2020), Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1. 

- Từ tháng 4 năm 2021 đến nay: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ông đã được tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2020, Huy 
chương “Vì thế hệ trẻ” năm 2001; Huy hiệu Thành phố năm 2005; Bằng khen Thủ tướng 
Chính phủ năm 2006; Chiến sĩ thi đua Thành phố năm 2020. 

Ông NGUYỄN VĂN DŨNG 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 
khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 23, 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 NGUYỄN VĂN DŨNG  

 
Được vinh dự là Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

khóa IX, nay tôi 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 
khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hôm nay, tôi xin báo cáo chương trình hành 
động của bản thân. Khi được cô, bác, anh, chị cử tri bầu vào Hội đồng nhân dân 
Thành phố, tôi sẽ phấn đấu hết sức mình để thực hiện tốt nhiệm vụ của người 
đại biểu nhân dân, tập trung vào các vấn đề trọng tâm sau: 

1. Phải nỗ lực tập trung nhiều hơn nữa, không ngừng nâng cao trình độ 
năng lực, phẩm chất đạo đức, luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Bác Hồ; ra sức học tập, nghiên cứu các vấn đề đặt ra từ thực tiễn đời sống.   

2. Tăng cường quan hệ gắn bó mật thiết với các tầng lớp đồng bào Thành phố, 
đặc biệt là đối với cử tri nơi mình ứng cử, để lắng nghe và phản ánh tâm tư nguyện 
vọng của Nhân dân đến diễn đàn của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 
quan tâm đến việc giải quyết các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân của 
các cơ quan chức năng. Cùng với tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân Thành 
phố và Đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của 
Thường trực Hội đồng nhân dân, trách nhiệm và quyền của Đại biểu Hội đồng 
nhân dân được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Nguyện trung 
thành với lợi ích của đất nước, Thành phố và Nhân dân. 

3. Từ thực tiễn năng động, sáng tạo của Thành phố, với nhiệm vụ được 
giao, tôi sẽ cùng với tập thể Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành 
phố thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI; 
phát huy tiềm năng, lợi thế xây dựng Thành phố thông minh, phát triển nhanh, 
bền vững; đẩy mạnh phát triển văn hóa, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia 
đình hạnh phúc. 

4. Tôi sẽ tiếp tục đề xuất với Hội đồng nhân dân Thành phố có giải pháp 
khả thi trong công tác giám sát việc triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ 
khó khăn để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn với đất cho người dân tại các dự án. Tăng cường các hoạt động 
khảo sát, giám sát quá trình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của thành 
phố về giao thông, xử lý môi trường và các công trình văn hóa, thể dục thể thao. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự tín nhiệm của của cô, bác, 
anh, chị cử tri Thành phố giành cho tôi trong thời gian qua. Chính sự ủng hộ và 
yêu mến của cô, bác, anh, chị là động lực giúp tôi vượt qua những khó khăn, trở 
ngại, khắc phục những thiếu sót, cũng như bổ sung và điều chỉnh kịp thời chương 
trình hành động sát với thực tế và mang lại hiệu quả tốt nhất. 

Trân trọng cảm ơn! 
 


