TÓM TẮT TIỂU SỬ
Bà PHẠM THỊ THANH HƯƠNG

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ
Chí Minh
- Thạc sĩ Luật, Cử nhân Anh văn, Cao cấp chính trị
- Đại biểu Hội đồng nhân dân quận Tân Phú, khóa II,
nhiệm kỳ 2016 - 2021; Đại biểu Hội đồng nhân dân
phường Tân Sơn Nhì, khóa II, 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
Bà PHẠM THỊ THANH HƯƠNG, sinh ngày 04 tháng 10 năm 1984 .
Quê quán: xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
Hiện cư trú tại: 84/48/5 Tân Sơn Nhì, Tổ dân phố 14, phường Tân Sơn Nhì,
quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
Quá trình công tác của Bà như sau:
- Từ tháng 9 năm 2006 đến tháng 01 năm 2007: Cán bộ tập sự Ban Tổ chức
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 3 năm 2007:
Cán bộ tập sự Ban Tổ chức Quận ủy quận Tân Phú. Từ tháng 4 năm 2007 đến
tháng 9 năm 2007: Cán bộ tập sự Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân
dân quận Tân Phú. Từ tháng 10 năm 2007 đến tháng 10 năm 2011: Chuyên viên
Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Tân Phú. Từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 12
năm 2012: Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Tân Phú. Bà được kết
nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 28 tháng 9 năm 2009.
- Từ tháng 01 năm 2013 đến tháng 01 năm 2015: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.
- Từ tháng 02 năm 2015 đến tháng 7 năm 2015: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.
- Từ tháng 7 năm 2015 đến nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Đại biểu Hội đồng nhân dân quận Tân
Phú, Ủy viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận Tân Phú khóa II, nhiệm kỳ
2016 - 2021. Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Tân Sơn Nhì khóa II, nhiệm kỳ
2016 - 2021.
Bà đã được tặng thưởng: Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí
Minh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục 02 năm (2011 - 2012),
(2013 - 2014) và thành tích Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xuất sắc
năm 2019. Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2019.
Bà PHẠM THỊ THANH HƯƠNG 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: 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 PHẠM THỊ THANH HƯƠNG
Tôi tên: PHẠM THỊ THANH HƯƠNG
Sinh năm: 1984
Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.
Với vai trò người đứng đầu Ủy ban nhân dân phường, đồng thời được sự tín
nhiệm của cử tri đã lựa chọn tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân phường Tân Sơn
Nhì và đại biểu Hội đồng nhân dân quận Tân Phú nhiệm kỳ 2016 - 2021, bản thân
đã cùng với tập thể Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường lãnh đạo, điều
hành hoạt động, giải quyết và tháo gỡ khó khăn trên địa bàn phường, đồng thời
thông qua Hội đồng nhân dân quận phản ánh những kiến nghị của cử tri trên địa
bàn phường để cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết. Cụ thể là, đã kiến nghị
Quận quan tâm chỉnh trang đô thị và hoàn thành việc đầu tư nâng cấp 35 tuyến
đường, hẻm trên địa bàn phường. Cải tạo các khu đất trống, đầu tư xây dựng 02
công viên cây xanh kết hợp tạo sân chơi cho thiếu nhi, luyện tập thể dục thể thao
cho Nhân dân. Tổ chức Chương trình “Nghĩa tình Tân Sơn Nhì” hàng năm với
nhiều hoạt động an sinh xã hội mang nét đặc trưng riêng của phường để chăm lo
các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài
phường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức thực hiện việc cung ứng các thủ
tục hành chính theo hướng hiện đại, thân thiện, ban hành Cẩm nang hướng dẫn, xây
dựng Chuyên trang Cải cách hành chính phường Tân Sơn Nhì, góp phần xây dựng
chính quyền “Vì nhân dân phục vụ”.
Tôi 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 Hồ Chí Minh khóa
X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng
nhân dân Thành phố, bản thân sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để thực hiện các nhiệm vụ
trọng tâm sau:
Từ thực tiễn năng động, sáng tạo của Thành phố, với vai trò Phó Bí thư Đảng
ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, tôi có nhiều trải nghiệm từ thực tiễn cơ sở,
nắm sát tình hình, gắn bó và gần gũi nhất với Nhân dân. Mặt khác, thực hiện Nghị
quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành
phố Hồ Chí Minh, kể từ ngày 01/7/2021 sẽ không còn Hội đồng nhân dân quận và
phường. Do vậy, nếu được tham gia vào Hội đồng nhân dân Thành phố, bản thân sẽ
có nhiều thuận lợi hơn khi được trực tiếp tham gia ý kiến để Hội đồng nhân dân
Thành phố có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, sát với thực tiễn, hợp lòng dân,
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Trong đó, tập trung vào kiến nghị,
giải pháp trong triển khai thực hiện chính quyền đô thị, xây dựng đô thị thông
minh, quy hoạch đô thị, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển kinh
tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng
dụng công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng chính
quyền số, kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu để phục vụ hiệu quả cho phát triển
kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.
Với trách nhiệm và vai trò hết sức to lớn và ý nghĩa, bản thân cần nỗ lực phấn
đấu, ra sức học tập, trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tiếp thu và lắng nghe
các góp ý với tinh thần cầu thị; phát huy lòng nhiệt huyết và sức trẻ, phấn đấu hoàn
thành tốt nhiệm vụ mà cử tri gửi gắm, góp phần xây dựng quận Tân Phú nói riêng
và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại,
nghĩa tình./.

