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 Bà ĐỖ THỊ MINH QUÂN, sinh ngày 09 tháng 9 năm 1977. 
Quê quán: phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 
Hiện cư trú tại: 6A1/4 đường Đinh Bộ Lĩnh, Tổ dân phố 12, Phường 24, 

quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 Quá trình công tác của Bà như sau: 
 - Từ tháng 4 năm 1996 đến tháng 9 năm 2003: công tác tại Ủy ban nhân dân 

Phường 15 quận Bình Thạnh qua các chức vụ Phó Bí thư, Bí thư Đoàn phường. 
Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 30 tháng 7 năm 1999. 

 - Từ tháng 10 năm 2003 đến tháng 5 năm 2007: công tác tại Quận Đoàn 
Bình Thạnh qua các chức vụ Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó 
Bí thư Quận Đoàn; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên quận; Bí thư 
Chi bộ Quận Đoàn. 

 - Từ tháng 6 năm 2007 đến tháng 11 năm 2014: công tác tại Hội Liên hiệp 
Phụ nữ quận Bình Thạnh qua các chức vụ Phó Chủ tịch, Quận ủy viên - Chủ tịch 
Hội Liên hiệp Phụ nữ quận; Bí thư Chi bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ quận. 

 - Từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 7 năm 2016: công tác tại Đảng ủy 
Phường 2 quận Bình Thạnh với chức vụ Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy Phường 2 
quận Bình Thạnh. 

 - Từ tháng 7 năm 2016 đến nay: là Quận ủy viên - Phó Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân quận, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân quận. Đại biểu Hội đồng nhân dân Phường 2, Đại biểu Hội đồng nhân dân quận 
Bình Thạnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

 Bà đã được tặng thưởng: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2019. 
 Bà ĐỖ THỊ MINH QUÂN 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:18, quận Bình Thạnh.  
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ ĐỖ THỊ MINH QUÂN 

 
Kính thưa quý cô, bác, anh, chị cử tri!  
Là cán bộ được sinh ra, học tập và trưởng thành từ phong trào địa phương, 

được sinh sống, học tập và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố lớn 
nhất nước, trải qua nhiều nhiệm vụ khác nhau tôi luôn nhận thức rõ trách nhiệm 
của mình trước Đảng và nhân dân, nhất là trách nhiệm của một người Đại biểu 
Hội đồng nhân dân trước cử tri. Hiện nay là Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - 
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh, trong thời gian qua tôi đã nỗ 
lực cùng tập thể lãnh đạo quận lắng nghe ý kiến của cử tri, đề xuất giải quyết 
vấn đề mà cử tri quan tâm như trật tự lòng lề đường, chăm sóc sức khỏe Nhân 
dân, xây dựng trường học, cải cách hành chính... nhằm phục vụ đời sống người 
dân ngày một tốt hơn. 

 Được sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, tôi vinh dự được 
Ủy ban Mặt trận Tồ 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. 

 Nếu được cử tri tín nhiệm, lựa chọn là Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tôi sẽ nỗ lực đem hết khả năng, trí tuệ 
của mình cùng các Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố có những kiến nghị, 
đề xuất cùng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ quan có 
thẩm quyền quan tâm giải quyết các vấn đề mà đông đảo cử tri quan tâm, góp 
phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển, đời sống người 
dân Thành phố ngày càng tốt hơn. Cụ thể như sau: 

1. Thường xuyên gặp gỡ cử tri nơi ứng cử và nơi cư trú, lắng nghe, ghi nhận 
những tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của cử tri để chuyển tải phản ánh đến Hội 
đồng nhân dân Thành phố, đồng thời trong phạm vi quyền hạn của mình đề xuất 
với các cơ quan đơn vị hữu quan để xử lý, giải quyết và báo cáo với cử tri kết quả 
đạt được. 

2. Quan tâm chăm lo đến đời sống của Nhân dân, kiến nghị Thành phố 
quan tâm đến các công trình chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, các công 
trình phúc lợi công cộng, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chương trình giảm 
nghèo bền vững... nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu cuộc sống của người dân. 

3. Quan tâm đề xuất các giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính, 
xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có trình độ chuyên môn, có tinh thần trách 
nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân;  

4. Tích cực tham gia vào các hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân 
Thành phố, kịp thời đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 
những vấn đề bức xúc được đông đảo cử tri quan tâm. 

5. Là một ứng cử viên nữ, tôi quan tâm đến việc phát huy và bảo vệ quyền 
và lợi ích của phụ nữ và trẻ em, sự phát triển toàn diện của phụ nữ góp phần 
thực hiện mục tiêu các quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, 
việc làm và chăm sóc sức khỏe. 

Trên đây là nội dung chương trình hành động của tôi, rất mong được sự 
ủng hộ, tín nhiệm của quý cô, bác, anh, chị cử tri.  

Trân trọng cảm ơn./. 
      


