TÓM TẮT TIỂU SỬ
Ông NGUYỄN VĂN TỐT
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư
Đảng ủy xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ
- Cử nhân Xã hội học, Cử nhân Chính trị - chuyên
ngành Quản lý xã hội, 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: 29
Huyện Cần Giờ
Ông NGUYỄN VĂN TỐT, sinh ngày 02 tháng 3 năm 1971. Quê quán: Thị
trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cư trú tại Tổ dân phố
6, khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông có quá trình công tác như sau:
Từ tháng 8 năm 1991 đến tháng 8 năm 1996: Giáo viên Trường Tiểu học Cần Thạnh.
Từ tháng 9 năm 1996 đến tháng 11 năm 1997: Ủy viên Ban Thường vụ
Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội huyện Cần Giờ.
Từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 6 năm 2000: Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ
tịch Hội Đồng đội huyện, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Cần Giờ. Ông
được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 14 tháng 7 năm 1999.
Từ tháng 7 năm 2000 đến tháng 02 năm 2004: Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch
Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Cần Giờ.
Từ tháng 3 năm 2004 đến tháng 02 năm 2005: Phó Trưởng phòng Văn hóa Xã hội huyện Cần Giờ.
Từ tháng 3 năm 2005 đến tháng 01 năm 2007: Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc
Trung tâm Thể dục - Thể thao huyện Cần Giờ.
Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 6 năm 2009: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân xã Thạnh An, Huyện Cần Giờ.
Từ tháng 6 năm 2009 đến tháng 10 năm 2019: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng
bộ cơ quan Chính quyền, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin
huyện Cần Giờ.
Từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 8 năm 2020: Bí thư Đảng ủy xã Lý Nhơn.
Từ tháng 9 năm 2020 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí
thư Đảng ủy xã Lý Nhơn.
Ông đã được tặng thưởng: Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố,
Chiến sĩ thi đua cơ sở, Giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện.
Ông NGUYỄN VĂN TỐT 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
NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ NGUYỄN VĂN TỐT
Kính thưa Quý Cô, Bác, Anh, Chị cử tri! Tôi tên: NGUYỄN VĂN TỐT, sinh
ngày 02 tháng 03 năm 1971. Thường trú tại: Tổ dân phố 6, khu phố Giồng Ao, thị
trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.
Hiện nay tôi là: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện - Bí thư Đảng uỷ xã Lý
Nhơn, huyện Cần Giờ. Xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn đến tổ chức và Quý Cô,
Bác, Anh, Chị cử tri trong thời gian qua đã giúp đỡ, động viên, chia sẻ để tôi hoàn
thành tốt nhiệm vụ và giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là niềm vinh dự rất lớn, tôi biết
rằng đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực
nhà nước ở địa phương đại điện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân
dân. Tôi sinh ra và lớn lên tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. Qua 30 năm tham
gia công tác. Vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố giới thiệu ứng cử
đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố. Nếu được cử tri lựa chọn làm đại biểu Hội
đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đó là niềm vinh dự,
tôi hứa sẽ nỗ lực nhiều hơn để thực hiện nhiệm vụ người đại biểu của Nhân dân với
các nội dung sau:
+ Một là, luôn trung thành với Tổ quốc với Nhân dân, rèn luyện giữ gìn phẩm
chất đạo đức, không tham nhũng, lãng phí; đồng thời phát huy hết khả năng, sở
trường, nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo của xã, của huyện thực hiện có hiệu quả Nghị
quyết Đại hội đảng các cấp. Tôi sẽ chú ý lắng nghe ý kiến của Nhân dân, các đồng chí
cán bộ hưu trí, cán bộ lão thành. Thẳng thắn đối thoại, tiếp thu và phản ánh trung thực
những ý kiến đóng góp của cử tri. Thực hiện việc tham gia kiểm tra, giám sát các hoạt
động của các cơ quan Nhà nước; nhất là việc giải quyết những vấn đề bức xúc của
Nhân dân liên quan đến dân sinh, xây dựng, giao thông, giải quyết việc làm, giảm
nghèo, cải thiện đời sống của người dân và các vấn đề an sinh xã hội.
+ Hai là, được ứng cử vào đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố là niềm
vinh dự to lớn, hơn nữa được ứng cử tại huyện nhà là cơ hội được gắn bó nhiều hơn
với Quý Cô Bác, anh chị Cử tri. Bản thân với vai trò là Ủy viên Ban chấp hành
Đảng bộ huyện; Bí thư Đảng ủy xã. Tôi có nhiều thông tin, am hiểu tình hình,
thuận lợi trong tham gia ý kiến để Hội đồng nhân dân có những chủ trương, giải
pháp đúng đắn, kịp thời, sát thực tiễn, hợp lòng dân. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp, chính đáng của Nhân dân; tôi sẽ cố gắng đóng góp, đề xuất kiến nghị với Hội
đồng nhân dân Thành phố và các cơ quan chức năng của Thành phố trong việc đề
ra chủ trương, chính sách phù hợp, giải quyết các vướng mắc, khó khăn; nhất là tạo
cơ chế thuận lợi để phát triển huyện nhà.
+ Ba là: Tôi sẽ tiếp tục cùng với tập thể lãnh đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ
huyện, đề xuất, kiến nghị Hội đồng nhân dân Thành phố các giải pháp để giải quyết
các vấn đề Nhân dân mong muốn như: Chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất; Kéo
đường ống dẫn nước ngọt về các xã hiện nay chưa được hòa mạng nước của Tổng
Công ty Cấp nước Sài Gòn, sớm hỗ trợ đền bù thỏa đáng cho Nhân dân khi đã thực
hiện các dự án giao thông trên địa bàn huyện; Khởi công xây dựng Cầu Cần Giờ Nhà Bè; Phủ lưới điện phục vụ vùng sản xuất..v..v..
Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí
Minh nhiệm kỳ này là một vinh dự và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân.
Tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của đồng bào cử tri. Xin chân
thành cảm ơn toàn thể quý Cô Bác, Anh Chị cử tri, đã chú ý lắng nghe. Xin trân
trọng cảm ơn!./.

