TÓM TẮT TIỂU SỬ
Ông NGUYỄN VĂN HIẾU
- Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và
Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
- Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Chính trị,
Đại học Sư phạm chuyên ngành Toán, Cao cấp
Lý luận chính trị
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: 27
Huyện Củ Chi
Ông NGUYỄN VĂN HIẾU, sinh ngày 18 tháng 6 năm 1966. Quê quán: xã
Phước Hiệp, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cư trú tại: 24M Nguyễn
Hữu Cầu, Khu phố 9, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Quá trình công tác của Ông như sau:
- Từ tháng 9 năm 1989 đến tháng 8 năm 2001: Giáo viên, kiêm Trợ lý
thanh niên, Bí thư Chi đoàn giáo viên, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ
thông Quang Trung. Ông Nguyễn Văn Hiếu được kết nạp vào Đảng Cộng sản
Việt Nam ngày 15 tháng 7 năm 1993.
- Từ tháng 8 năm 2001 đến tháng 10 năm 2004: Hiệu trưởng trường
Trung học phổ thông Trung Lập.
- Từ tháng 11 năm 2004 đến tháng 3 năm 2014: Phó Chánh Văn phòng,
Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Trung học, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở
Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 10 năm 2014: Trưởng phòng Tổ chức
cán bộ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ tháng 11 năm 2014 đến nay: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông đã được tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2021.
Ông NGUYỄN VĂN HIẾU 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 DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NHIỆM KỲ 2021-2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ NGUYỄN VĂN HIẾU
Tôi tên Nguyễn Văn Hiếu, hiện là Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo
dục và Đào tạo. Tôi rất vinh dự được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố
giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X,
nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Với kinh nghiệm hơn 30 năm công tác trong ngành giáo dục, tôi đã trải
qua nhiều vị trí việc làm, từ giáo viên dạy bộ môn toán đến phó hiệu trưởng rồi
hiệu trưởng trường Trung học phổ thông, tôi cũng đã kinh qua công tác quản lý
cấp phòng tại Sở Giáo dục và Đào tạo, ở mỗi vị trí công tác tôi luôn nỗ lực học
hỏi, tận tâm phục vụ, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; ở
các vị trí công tác khác nhau tôi luôn lắng nghe các ý kiến, những phản ảnh của
phụ huynh học sinh, những góp ý chân tình của đồng bào cử tri Thành phố, qua
đó đã giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo ngành giáo dục, lãnh đạo
Thành phố phân công. Nếu được cử tri lựa chọn, tôi sẽ tiếp tục phấn đấu cùng
với tập thể lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện một số nội
dung ưu tiên trong nhiệm kỳ X Hội đồng nhân dân Thành phố như sau:
1. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy ở các cấp học, chuyển mạnh
quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực
và phẩm chất người học. Đào tạo con người theo hướng có đạo đức, kỷ luật, kỷ
cương, ý thức trách nhiệm công dân, xã hội; có sức khỏe, kỹ năng sống, kỹ năng
làm việc, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, tư duy sáng tạo và hội nhập quốc tế.
2. Triển khai các chương trình, đề án đã được phê duyệt
Tập trung thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, bắt đầu từ
năm học 2020 - 2021 đối với lớp một. Chương trình tăng cường tiếng Anh, tăng
cường tin học. Đề án “Đưa âm nhạc dân tộc vào nhà trường phổ thông”. Đề án
“Giáo dục thông minh và học tập suốt đời giai đoạn 2020 - 2030”. Đề án “Nâng
cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Thành
phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn Quốc tế giai đoạn 2020 - 2030”.
3. Tham gia ý kiến để Hội đồng nhân dân thành phố có những quyết sách
kịp thời giúp ngành giáo dục giữ vững chất lượng đồng thời khắc phục các hạn
chế tồn tại, cụ thể: Duy trì hỗ trợ ngành học mầm non, xây dựng mức hỗ trợ bậc
tiểu học thực hiện dạy 2 buổi/ngày; giám sát các địa phương thực hiện chỉ tiêu
300 phòng học/ 10000 dân số trong độ tuổi đi học; chấn chỉnh, xử lý nghiêm
tình trạng dạy thêm học thêm không đúng quy định, thu các khoản không đúng
quy định; chú trọng an toàn trường học.
Tôi rất mong được đồng bào cử tri Thành phố tiếp tục tín nhiệm, ủng hộ
và lựa chọn để tôi có điều kiện góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn
minh, hiện đại, nghĩa tình, một đô thị thông minh, hội nhập khu vực và quốc tế./.

