TÓM TẮT TIỂU SỬ
Ông LÊ VIẾT HẢI
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập
đoàn Xây dựng Hòa Bình; Chủ tịch Hiệp hội Xây
dựng và Vật liệu Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
- Kiến trúc sư
Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ
2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021
Đơn vị bầu cử số: 1

Thành phố Thủ Đức

Ông LÊ VIẾT HẢI, sinh ngày 12 tháng 11 năm 1958. Quê quán: Xã Phú
Xuân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện cư trú tại: 226/13 Lê Văn
Sỹ, Tổ dân phố 63, Phường 1, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Quá trình công tác của Ông như sau:
- Từ năm 1985 đến năm 1987: Giám sát tại Công ty Quản lý nhà Thành phố
Hồ Chí Minh.
- Từ năm 1987 đến năm 2000: Giám đốc tại Văn phòng Xây dựng
Hòa Bình.
- Từ năm 2000 đến năm 2020: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng
Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.
- Từ năm 2020 đến nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần
Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây
dựng Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông đã được tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2017).
Ông LÊ VIẾT HẢI được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành
phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ
2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 1, thành phố Thủ Đức.
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 ĐBQH KHÓA XV LÊ VIẾT HẢI
Tôi tên: Lê Viết Hải, kiến trúc sư, hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công
ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình; Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật
liệu Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi ra ứng cử Đại biểu Quốc hội nhằm đem hiểu biết của mình cùng các
đại biểu khác tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, kiện toàn thể
chế, chính sách của quốc gia với mục đích tạo ra môi trường tốt nhất cho sự phát
triển về mọi mặt của đất nước bao gồm kinh tế, xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục,
cải thiện môi trường, bảo vệ tài nguyên, tăng cường an ninh, quốc phòng...
Ngoài ra, là một kiến trúc sư, một đại biểu xuất thân từ khối doanh nghiệp,
chủ tịch một hiệp hội chuyên ngành Xây dựng tôi sẽ đặc biệt chú trọng việc xây
dựng khung pháp lý thông thoáng hơn nữa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh
của người dân; đảm bảo tính khoa học và hiệu quả hơn trong qui hoạch, kiến
trúc, xây dựng; đồng thời, cùng với các đại biểu khác và Chính phủ tìm cách giải
quyết những vấn đề liên quan đến pháp lý nhà đất và nhu cầu về nhà ở xã hội
cho người thu nhập thấp.
Đối với Thành phố Hồ Chí Minh tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề hình
thành các đô thị vệ tinh tạo nên một vùng rộng lớn có mối quan hệ kết nối hữu
cơ, có sự cộng hưởng về mọi mặt. Trong đó, thành phố Thủ Đức là một hình
mẫu cho sự khởi đầu của một kế hoạch chỉnh trang và kiến tạo một thành phố
đẹp, xanh, thông minh, có qui mô lớn với tầm nhìn xa hàng trăm năm; có giải
pháp hữu hiệu cho những vấn đề về hạ tầng của đô thị hiện nay: ngập lụt, kẹt xe,
ô nhiễm... với một ngân sách hợp lý, một cách làm sáng tạo, hiệu quả.
Thập kỷ 2020-2030 là thập kỷ còn lại duy nhất mà Việt Nam có cơ cấu dân
số vàng, lực lượng lao động dồi dào. Nhằm nắm bắt thời cơ quý báu này, tôi sẽ
đem hết nỗ lực để vận động các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề, các
trường đại học, viện nghiên cứu bao gồm cả tư nhân và Nhà nước hợp tác với
nhau. Tôi cũng sẽ kêu gọi sự đóng góp trí tuệ, vốn liếng của những nhà đầu tư,
những người Việt yêu nước ở cả trong và ngoài nước cùng đưa ra nhiều sáng
kiến, cùng hỗ trợ Chính phủ thực thi nhiều giải pháp giúp Việt Nam ta bứt phá
và hóa rồng.
Ngoài ra trong vị trí Đại biểu Quốc hội, tôi sẽ đóng góp hiệu quả hơn trong
việc thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu công nghiệp xây dựng với bảy giải pháp có
tính chiến lược mà tôi đã từng kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời,
nâng cao hơn nữa vị thế của Việt Nam bằng một sáng kiến trong việc đề xuất
Liên Hiệp Quốc tổ chức soạn thảo môn học “Giáo dục Công dân Toàn cầu” và
thông qua Liên Hiệp Quốc định hình một cơ chế nhằm đảm bảo 100% trẻ em
trên thế giới đều được tiếp thu trọn vẹn môn học đó. Tôi tin rằng thành công
trong việc thực hiện kiến nghị này nhân loại sẽ có một thế hệ mới đầy lòng nhân
ái, biết yêu chuộng hòa bình, căm ghét chiến tranh, từ đó sẽ có hòa bình lâu dài
cho thế giới và cho Việt Nam.
Với tư cách Đại biểu Quốc hội tôi cam kết sẽ đem hết nỗ lực cống hiến cho
Tổ quốc và vận động mọi người dân tích cực đóng góp cho sự phát triển kinh tế,
xã hội của đất nước; đưa Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển, văn minh,
hùng cường, đáp ứng khát vọng, hoài bão của cả dân tộc./.

