
TÓM TẮT TIỂU SỬ 
 Ông TRIỆU ĐỖ HỒNG PHƯỚC 

- Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Huyện Nhà Bè 
- Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh, 
đang học Tiến sĩ Kinh tế 
- Cao cấp lý luận chính trị - hành chính 
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: 
nhiệm kỳ 2011 - 2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2021 
Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 
nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021. 
Đơn vị bầu cử số: 32         Huyện Nhà Bè 

 

Ông TRIỆU ĐỖ HỒNG PHƯỚC, sinh ngày 20 tháng 6 năm 1979.  
Quê quán: Xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.  
Hiện cư trú tại: 1/51 ấp Long Thạnh, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 
Quá trình công tác của Ông như sau: 
- Từ tháng 11 năm 2002 đến tháng 4 năm 2011: Chuyên viên Văn phòng Hội 

đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ; tham gia Chương trình đào tạo 300 
tiến sĩ, thạc sĩ của Thành ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cần Giờ khóa IX 
(nhiệm kỳ 2005 - 2010); Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 
Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 22 tháng 12 năm 2005.  

- Từ tháng 4 năm 2011 đến tháng 9 năm 2015: Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh, khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 
huyện Cần Giờ, khóa X (nhiệm kỳ 2010 - 2015); Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân xã An Thới Đông, Trưởng Ban quản lý xây dựng nông thôn mới. 

- Từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 7 năm 2016: Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành 
phố khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cần Giờ 
khóa XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020); Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. 

- Từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 11 năm 2018: Ủy viên Đảng Đoàn, Ủy viên 
Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân Thành 
phố. Từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 3 năm 2021 là Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội 
đồng nhân dân Thành phố. Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 
2016 - 2021).  

- Từ tháng 3 năm 2021 đến nay: Phó Bí thư Huyện ủy huyện Nhà Bè (nhiệm kỳ 
2020 - 2025); Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè. 

Ông đã được tặng thưởng: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2015; Bằng 
khen UBND Thành phố các năm 2006, 2009, 2011, 2013, 2016, 2018 và 2021; đạt 
danh hiệu Chiến sĩ thi đua Thành phố các năm 2011, 2015 và 2018; được tặng Huy 
hiệu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014; 12 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua 
cơ sở (từ năm 2009 đến năm 2020) và nhiều Giấy khen khác. 

Ông TRIỆU ĐỖ HỒNG PHƯỚC 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 
nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số: 32, huyện Nhà Bè. 

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 TRIỆU ĐỖ HỒNG PHƯỚC 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào Hội đồng nhân dân Thành phố, tôi sẽ 
tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau đây: 

1. Trước hết, tôi xin hứa sẽ tiếp tục rèn luyện đạo đức, tác phong, bản lĩnh chính 
trị, năng lực công tác, tận tâm, tận tụy hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. 

2. Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của một đại biểu Hội đồng nhân dân Thành 
phố, đó là: tham gia đầy đủ các kỳ họp, thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc 
nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân Thành phố; giữ mối liên hệ gần gũi, sâu sát 
và gắn bó mật thiết với cử tri, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng nhất của 
người đại biểu; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc, kiến nghị chính 
đáng của cử tri để phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết hoặc 
chất vấn và giám sát trực tiếp thông qua các kỳ họp của Hội đồng nhân dân Thành phố. 

3. Với vai trò là Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, tôi sẽ cùng 
với tập thể Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện tích cực triển khai 
thực hiện có hiệu quả các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ Thành phố và huyện Nhà Bè giai đoạn 2020 - 2025, trong đó tập trung huy động các 
nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển huyện Nhà Bè trở thành Quận vào năm 2025.  

4. Tập trung các giải pháp căn cơ để giải quyết tốt những vấn đề bức bách hiện 
nay của huyện, đó là: hoàn chỉnh các đồ án quy hoạch đô thị phân khu 1/2000; đầu 
tư xây dựng hoàn thành hệ thống cầu, đường giao thông trọng điểm; đầu tư cơ sở 
vật chất trường, lớp đạt chuẩn quốc gia; nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Nhà Bè, xây 
dựng mới Trạm y tế thị trấn Nhà Bè; xây dựng các khu tái định cư, nhà ở xã hội cho 
người có thu nhập thấp; nâng cấp, cải tạo sửa chữa các chợ trên địa bàn huyện; đầu 
tư hệ thống cống thoát nước, nâng cấp, mở rộng các tuyến hẻm; nâng cao chất 
lượng các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới theo hướng đô thị văn minh; huy 
động các nguồn lực để phát triển các khu đô thị mới (Khu đô thị Cảng Hiệp Phước, 
khu đô thị Nhơn Đức, Long Thới, Phước Kiển…); thực hiện chỉnh trang đô thị và 
phát triển thị trấn Nhà Bè thành một đô thị trung tâm với kết cấu hạ tầng đồng bộ. 

5. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm bớt phiền hà cho người 
dân và doanh nghiệp (đặc biệt là thủ tục cấp giấy phép xây dựng, đất đai…); kiến 
nghị các chính sách thu hút và đầu tư phát triển các loại hình thương mại - dịch vụ 
gắn với giải quyết việc làm ổn định cho người dân; chính sách hỗ trợ cho cán bộ, 
giáo viên, y sĩ, bác sĩ trong ngành giáo dục, y tế; chính sách hỗ trợ cho lực lượng 
công an viên, dân quân tự vệ, cán bộ bán chuyên trách công tác tại các xã, thị trấn; 
chính sách giảm nghèo bền vững; nhất là chính sách đền bù, hỗ trợ và tái định cư 
sao cho ngày càng sát hợp với lợi ích chính đáng của người dân... 

Những vấn đề tôi nêu trên không chỉ dừng lại ở trách nhiệm của một ứng cử 
viên đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, mà đó cũng là trách nhiệm của tôi với 
tư cách là một người con, một cán bộ Đảng viên được phân công giữ vai trò là Phó 
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - kế thừa và tiếp nối những thành quả của 
thế hệ cha anh đi trước để lại. Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi xin hứa sẽ nỗ lực bằng 
chính sự năng động, sáng tạo, đầy nhiệt huyết và trách nhiệm của mình, tận tâm, 
tận tụy hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao để xứng đáng là người con của 
Nhà Bè, là người đại biểu, cán bộ tin cậy của nhân dân./. 


