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Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021  
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Ông NGUYỄN THANH SANG, sinh ngày 09 tháng 10 năm 1969. Quê quán: 
xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cư trú: 10-03 Lô A 
chung cư Kim Hồng, số 306-308 Vườn Lài, Tổ dân phố 72A, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Ông như sau: 
- Từ tháng 8 năm 1988 đến tháng 9 năm 1990: Nghĩa vụ quân sự - Trung đoàn 

42 - Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 
02 tháng 9 năm 1990. 

- Từ tháng 10 năm 1990 đến tháng 10 năm 1994: Xuất ngũ, học viên Trường 
Cao đẳng Kiểm sát Hà Nội. 

- Từ tháng 11 năm 1994 đến tháng 8 năm 2003: Chuyên viên tập sự, Chuyên 
viên, Kiểm sát viên sơ cấp Viện kiểm sát nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 9 năm 2003 đến tháng 6 năm 2004: Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát 
viên trung cấp Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ 
thẩm án hình sự về an ninh, ma túy Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 7 năm 2004 đến tháng 10 năm 2009: Kiểm sát viên trung cấp, Phó 
Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 11 năm 2009 đến tháng 4 năm 2014: Kiểm sát viên trung cấp, Phó 
Viện trưởng, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 5 năm 2014 đến tháng 5 năm 2016: Kiểm sát viên trung cấp, 
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 6 năm 2016 đến nay: Kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng, Chủ tịch 
Công đoàn cơ sở, Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ông đã được tặng thưởng: Chiến sĩ thi đua cơ sở (năm 2018, năm 2020), 
Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Bằng khen của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao “Vững 
về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ 
cương và trách nhiệm” (năm 2017).   

Ông NGUYỄN THANH SANG 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. 
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Tôi xin chân thành cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ 

Chí Minh, cử tri nơi tôi đang công tác và cử tri nơi tôi cư trú, đã tín nhiệm giới 
thiệu tôi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Tôi xin được đề ra chương trình hành 
động như sau: 

Thứ nhất, để thực sự là người đại biểu của Nhân dân, vì lợi ích Nhân dân; tôi 
sẽ luôn liên hệ, gắn bó mật thiết và chặt chẽ với Nhân dân, với các ban ngành, đoàn 
thể, và thông qua hoạt động thực tiễn công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng của 
Nhân dân, từ đó chủ động tham gia đề xuất xây dựng pháp luật và các quyết sách 
thực sự phù hợp với lòng dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, giữ 
vững trật tự kỷ cương pháp luật, khẳng định bản chất của Nhà nước ta là nhà nước 
của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. 

Thứ hai, với kiến thức pháp luật và trình độ chính trị được học tập qua trường 
lớp, cùng với 27 năm kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tại Viện kiểm sát Nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh, thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm 
sát hoạt động tư pháp, tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nhận ra những điểm 
còn hạn chế của pháp luật, từ đó có điều kiện thuận lợi để đóng góp cho công tác 
xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống.  

Thứ ba, thẳng thắn đối thoại, tiếp thu các ý kiến của cử tri, chủ động xử lý, 
phản ánh những vấn đề xã hội và Nhân dân quan tâm như: ô nhiễm môi trường, an 
toàn vệ sinh thực phẩm, các vấn đề an sinh xã hội, chăm sóc y tế, chất lượng giáo 
dục đào tạo, yêu cầu kéo giảm tội phạm, xây dựng môi trường sống văn hóa, an 
toàn, thân thiện. Theo dõi đến cùng để giám sát việc giải quyết những kiến nghị, 
bức xúc của bà con cử tri. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để kịp thời nắm bắt, 
thấu hiểu được những tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh với Quốc hội 
nhằm xây dựng những chính sách pháp luật đúng với ý chí nguyện vọng chính đáng 
của Nhân dân. 

Thứ tư, là cán bộ lãnh đạo ngành kiểm sát Thành phố, tôi sẽ xây dựng rèn 
luyện đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Công minh, chính trực, khách quan, thận 
trọng, khiêm tốn”. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Tòa án nâng cao chất 
lượng hoạt động tư pháp trong chỉ đạo hoạt động điều tra, truy tố, xét xử để xử lý 
nghiêm minh, kịp thời các hành vi phạm tội nhất là các tội phạm tham nhũng, ma 
túy, tội phạm có tổ chức, tội phạm xâm phạm tài sản công dân … không để xảy ra 
oan sai, không bỏ lọt tội phạm; kịp thời giải quyết các khiếu nại, bức xúc kéo dài; 
góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn trên địa bàn 
Thành phố.  

Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ nỗ lực làm tròn trách nhiệm Đại biểu của dân 
và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ lãnh đạo ngành kiểm sát Thành phố, 
góp phần xây dựng các cơ quan tư pháp Thành phố trong sạch, vững mạnh, kiên 
quyết đấu tranh chống tội phạm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đóng 
góp vào việc xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có 
chất lượng sống tốt, nỗ lực phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội dân 
chủ, công bằng, văn minh./. 


