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Ông TĂNG HỮU PHONG, sinh ngày 03 tháng 10 năm 1972. 
Quê quán: xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 
Hiện cư trú tại: Số 24 đường số 10 - Khu dân cư Hồng Long, phường Hiệp 

Bình Phước, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Quá trình công tác của Ông như sau: 
-  Từ năm 1992 đến tháng 10 năm 2008: Bí thư Đoàn khoa Sử, Trường Đại 

học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; Cán bộ, Phó Ban, Ủy viên Ban chấp hành, 
Trưởng ban Đại học - Chuyên nghiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thành 
Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Thường trực, Chủ 
tịch Hội sinh viên Thành phố, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. Ông được kết 
nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 23 tháng 9 năm 2000. 

- Từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 12 năm 2016: Phó Tổng biên tập báo Tuổi 
Trẻ; Bí thư chi bộ Du học sinh tại Singapore; Phó Tổng biên tập phụ trách, Tổng 
biên tập báo Tuổi Trẻ. 

- Từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 4 năm 2020: Phó Bí thư Thường trực Quận 
ủy quận Tân Phú. 

- Từ tháng 7 năm 2016 đến nay: Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 
nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy viên ban Văn hóa - Xã hội, Trưởng Ban Văn hóa - Xã 
hội Hội đồng nhân dân Thành phố; Bí thư chi bộ Hội đồng nhân dân, Ủy viên Đảng 
đoàn Hội đồng nhân dân Thành phố. 

Ông đã được tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhì; 02 Bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ; Huy chương Hữu nghị của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào; Huy chương Vì thế hệ trẻ; Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 
chương Vì sự nghiệp dân vận, Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam, Vì sự nghiệp Ngân 
hàng Việt Nam; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Y tế; và 
nhiều Bằng khen, giấy khen, danh hiệu Chiến sỹ thi đua Thành phố Hồ Chí Minh, 
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam…  

Ông TĂNG HỮU PHONG 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: 21, quận Phú Nhuận.  
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ TĂNG HỮU PHONG 

 
Tôi tên TĂNG HỮU PHONG, hiện là Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm năm qua, tôi đã luôn cùng tập thể Ban 
Văn hóa - Xã hội và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham 
mưu, thực hiện nhiều chương trình công tác đạt kết quả cao như giám sát, khảo sát, 
xây dựng các nghị quyết về chính sách thu hút giáo viên mầm non; về hỗ trợ, trợ cấp 
ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với cán bộ không chuyên 
trách phường, xã, thị trấn; về hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập, 
tư thục ở khu vực Khu công nghiệp, Khu chế xuất; về chính sách khuyến khích giáo 
viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi trong và ngoài nước; về đề án 
chương trình sữa học đường… đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, ổn 
định đời sống của người dân Thành phố… Vì vậy, tôi vinh dự được Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giới thiệu tái ứng cử Đại biểu Hội 
đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh, tôi xem đây là cơ hội để phát huy năng lực, đáp ứng nhu cầu, 
nguyện vọng của Nhân dân, cụ thể: 

1. Thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của đồng bào, cử tri; sử dụng 
các phương thức thông tin như điện thoại, mạng xã hội, email… để tiếp nhận phản 
ánh của cử tri, kịp thời xử lý theo qui định; gắn bó với địa bàn quận để nắm chắc 
thực tế, trực tiếp đưa tiếng nói của đồng bào, cử tri đến Hội đồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết theo qui định; 
thực hiện các tin, bài, diễn đàn trên các cơ quan báo chí, truyền thông để bảo vệ 
quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. 

2. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh, tham gia chất vấn, làm rõ và tìm giải pháp giải quyết những vấn đề còn tồn 
tại đối với các cơ quan chức năng; phối hợp chính quyền các cấp, các Sở, Ban 
ngành, Đoàn thể, các tổ chức kinh tế để xử lý nhanh, hiệu quả trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ của đại biểu. 

3. Tập trung tổ chức giám sát nhằm đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của các 
cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế và công dân; đảm bảo các chính sách, các dịch 
vụ công ở Thành phố được thực thi có hiệu quả. 

4. Lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học nhằm phục vụ cử tri 
tốt hơn; góp phần xây dựng các chính sách phát triển Thành phố; tập trung kiến 
nghị các giải pháp đối với những vấn đề mà cử tri còn bức xúc như: cải cách hành 
chính, đảm bảo an sinh xã hội, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, giảm ô nhiễm môi 
trường và ngập nước, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… 

5. Ngoài ra, với những kinh nghiệm hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội 
đã có, tôi sẽ ưu tiên tập trung xây dựng các chương trình công tác, thúc đẩy việc 
thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên lĩnh vực này nhằm kịp thời đáp ứng 
nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh cho đồng bào, cử tri thành phố. 

Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, khi vinh dự được cử tri tín nhiệm cũng là 
lúc đón nhận sự kỳ vọng của cử tri vào một đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động 
có chất lượng, hiệu quả. Vì vậy, tôi sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự tin 
tưởng, ủng hộ và kỳ vọng đó. 

Trân trọng cám ơn./. 


