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Ông NGUYỄN MINH HOÀNG, sinh ngày 16 tháng 5 năm 1960. Quê quán: 
Phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cư trú tại: 54/19 Phổ 
Quang, Tổ dân phố 54, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Ông như sau:  
- Từ tháng 12 năm 1975 đến tháng 3 năm 1979: Đội viên thanh niên xung kích 

Khu kinh tế mới Đồng Hiệp, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Đoàn viên Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 4 năm 1979 đến tháng 01 năm 1986: tình nguyện vào Bộ đội từ chiến sỹ 
đến cán bộ đại đội, Phó ban chính trị Huyện đội Định Quán, cấp bậc từ binh nhì đến thượng 
úy. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 01 tháng 12 năm 1983. 

- Từ tháng 02 năm 1986 đến tháng 07 năm 1988: học viên Trường chuyên gia quân sự 
481 BQP, Quân tình nguyện ở Campuchia, Đại úy - Trợ lý phòng Cán bộ, Mặt trận 779. 

- Từ tháng 8 năm 1988 đến tháng 02 năm 2000: Phó Chỉ huy trưởng chính trị 
Huyện đội Định Quán, Huyện ủy viên huyện Định Quán, cấp bậc Thiếu tá, Trung tá. 

- Từ tháng 3 năm 2000 đến tháng 3 năm 2011: Chủ nhiệm chính trị, Phó Sư đoàn 
trưởng, Chính ủy Sư đoàn (5/2006), Bí thư Đảng ủy Sư đoàn - Thượng tá, Đại tá. 

- Từ tháng 4 năm 2011 đến tháng 5 năm 2020: Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 
7, Thiếu tướng (9/2013), Phó Chính ủy Quân khu 7 (8/2015), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 
tra Đảng ủy Quân khu, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, Đại biểu Quốc hội khóa XIV. 

- Từ tháng 5 năm 2020 đến nay: Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Hội 
Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh (11/2020), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 
Thành phố Hồ Chí Minh (3/2021). 

Ông đã được tặng thưởng: Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (năm 
2021), Huân chương chiến công hạng Nhất (năm 2010), Huy chương Quân kỳ 
quyết thắng (năm 2006), Huy chương hữu nghị của Nhà nước Campuchia (năm 
1989), Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất (năm 1997). 

Ông NGUYỄN MINH HOÀNG 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: 7, quận: Phú Nhuận, Gò Vấp. 
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Hiện nay, trên cương vị là Thiếu tướng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

Thành phố, Đại biểu Quốc hội khóa XIV (2016 - 2021). Tôi đã nỗ lực thực hiện 
nhiệm vụ người đại biểu của Nhân dân, thực hiện các nội dung chương trình 
hành động đã báo cáo với cử tri khi tôi ứng cử. Cùng với Đoàn đại biểu Quốc 
hội Thành phố có nhiều ý kiến đóng góp cho Quốc hội xây dựng các đạo luật, 
tham gia giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc 
phòng an ninh, nhất là đã góp phần cùng Quốc hội ban hành các Nghị quyết và 
tạo ra các cơ chế chính sách để Thành phố tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát 
triển trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu Quốc hội khóa XV tôi sẽ nỗ 
lực để thực hiện các nội dung sau: 

1. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, giành nhiều thời gian đi 
thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh 
trung thực, đưa ý kiến nguyện vọng của người dân trong đó có Cựu chiến binh 
đến với Quốc hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. 

2. Tích cực nghiên cứu đóng góp với Quốc hội hoàn thiện hệ thống pháp 
luật để xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, đổi mới cơ chế chính 
sách phù hợp để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm Quốc phòng An ninh, các 
quyết định quan trọng của đất nước và các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ kép 
hiện nay vừa phòng chống Covid vừa phát triển kinh tế nhanh và bền vững. 

3. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong giám sát thực 
hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng nhân dân Thành phố, nhất là 
những vấn đề bức xúc, khó khăn vướng mắc, tiếp tục kiến nghị hoàn thiện 
cơ chế chính sách, tạo điều kiện để Thành phố giải quyết các mục tiêu về 
việc làm, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giảm ngập nước, ùn tắc giao 
thông, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, y tế, văn hóa, giáo 
dục... của Đại hội Đảng bộ Thành phố đề ra để Thành phố xứng tầm là trung 
tâm, là đầu tàu kinh tế của cả nước. 

4. Luôn phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức của người Cán bộ, Đảng 
viên, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục phát huy bản 
chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia giáo dục thế hệ trẻ bảo vệ 
Tổ quốc, bảo vệ biển đảo và chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. 

Tôi luôn tâm niệm mọi thắng lợi của đất nước đều dựa vào lòng dân và 
sức dân do vậy phải trọng dân, gần dân, lắng nghe ý kiến Nhân dân. Mỗi việc 
làm của đại biểu Quốc hội phải vì Nhân dân. 

Rất mong được sự ủng hộ giúp đỡ của cử tri và Nhân dân./. 


