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Ông NGUYỄN VĂN TIẾN sinh ngày 20 tháng 11 năm 1969. Quê quán:
Xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Hiện cư trú tại: 533/14
Phạm Văn Bạch, Tổ dân phố 66, Khu phố 3, Phường 15, quận Tân Bình, Thành
phố Hồ Chí Minh.
Quá trình công tác của Ông như sau:
- Từ tháng 3 năm 1988 đến tháng 8 năm 1992: Chiến sỹ Bộ đội biên phòng
tỉnh Nghệ An; Học viên Học viện Biên phòng. Ông được kết nạp vào Đảng
Cộng sản Việt Nam ngày 27 tháng 3 năm 1992.
- Từ tháng 9 năm 1992 đến tháng 8 năm 1999: Đội trưởng Vận động Quần
chúng, Trưởng trạm Trạm kiểm soát Biên phòng Thiềng Liềng, Đồn Biên phòng
Thạnh An; Trợ lý Chính trị Tiểu khu 65; Đồn phó Chính trị, Đồn Biên phòng Long
Hòa, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ tháng 9 năm 1999 đến tháng 5 năm 2015: Học viên Học viện Chính trị
Quân sự Trung ương; Trợ lý Thanh niên, Phòng Chính trị; Phó Ban Chính trị,
Chính Trị viên Trạm kiểm tra giám sát Trên Sông, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng
Khánh Hội, Biên phòng cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ nhiệm
Chính trị, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 5 năm 2018: Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội
Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Thường vụ.
- Từ tháng 5 năm 2018 đến nay: Phó Chính ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ
nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bội đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông đã được tặng thưởng: Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng I, năm
2008; Huân chương Quân kỳ quyết thắng, năm 2015; Chiến sĩ Thi đua năm
2015, 2017.
Ông NGUYỄN VĂN TIẾN 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: 29, huyện Cần Giờ.
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 TIẾN
Hiện nay tôi là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ đội
Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Bản thân tôi nhập ngũ vào lực lượng Bộ
đội biên phòng vào tháng 3 năm 1988; từ đó đến nay tôi đã trải qua nhiều cương
vị công tác: từ chiến sỹ, chỉ huy cấp đội, cấp đồn Biên phòng, Chỉ huy cấp
Phòng thuộc Bộ Chỉ huy và Phó Chính ủy. Trên các cương vị công tác luôn toàn
tâm, toàn ý với công việc, chức trách và nhiệm vụ được giao; cùng tập thể đơn
vị tổ chức quản lý, bảo vệ giữ vững chủ quyền, an ninh vùng biển, cửa khẩu
cảng của Thành phố. Tôi luôn gần gũi quần chúng trong đơn vị, lắng nghe và
động viên, khích lệ quần chúng hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; tại
nơi cư trú luôn mẫu mực về đạo đức, lối sống, cùng gia đình ủng hộ và tích cực
tham gia các phong trào của địa phương; luôn quan tâm xây dựng, củng cố mối
quan hệ đoàn kết quân - dân.
Tôi rất vinh dự 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 lần thứ X,
nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với chức trách nhiệm vụ được giao và kinh nghiệm công
tác của bản thân; nếu được cử tri lựa chọn làm đại biểu Hội đồng nhân dân
Thành phố, tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn với các trọng tâm sau:
1. Luôn trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, thường xuyên rèn luyện
phẩm chất, đạo đức, lối sống, học tập nâng cao trình độ mọi mặt để thực sự xứng
đáng là người Đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
2. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung
thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của nhân dân; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri và báo cáo với cử tri về kết quả
hoạt động của mình.
3. Tích cực tham gia thảo luận góp ý kiến vào các văn bản mà Hội đồng
nhân dân Thành phố ban hành; nhất là vấn đề quốc phòng, an ninh, công tác
biên phòng và các lĩnh vực, vấn đề bức xúc, nóng bỏng được cử tri và dư luận
quan tâm một cách phù hợp, sát thực tiễn, hiệu quả; đồng thời tham gia các hoạt
động giám sát nhằm bảo đảm việc thực thi hiệu quả các chủ trương đó.
4. Hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, cùng với tập thể đơn vị
tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nền biên phòng
toàn dân vững mạnh; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, góp
phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; quản lý, bảo vệ vững
chắc chủ quyền, an ninh vùng biển, cửa khẩu cảng của Thành phố.
5. Phát huy dân chủ, chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn
diện; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.
Tôi mong nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của đồng bào cử tri./.

