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Bà UNG THỊ XUÂN HƯƠNG, sinh ngày 04 tháng 6 năm 1964. Quê 
quán: Phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Hiện cư trú tại: Số 
27, đường S5, tổ dân phố 14, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Bà như sau: 
- Từ tháng 10 năm 1988 đến tháng 6 năm 1995: cán bộ giáo vụ Trường Cán 

bộ Pháp lý thuộc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Từ tháng 7 năm 1995 đến tháng 3 năm 1997: chuyên viên Phòng Tổ chức 

Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh. Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt 
Nam ngày 05 tháng 7 năm 1995. 

- Từ tháng 4 năm 1997 đến tháng 10 năm 2008: chuyên viên; Phó Trưởng 
phòng; Trưởng phòng Phòng Văn bản Pháp quy Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí 
Minh, Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Tư pháp. 

- Từ tháng 11 năm 2008 đến tháng 9 năm 2014: Phó Giám đốc; Giám đốc 
Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh (từ 7/2012); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015. 

- Từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 7 năm 2019: Thẩm phán cao cấp, Chánh 
án Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 
Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Bà đã được tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng Hai (năm 2018), 
Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh (năm 2004), Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp 
Tư pháp” (năm 2000).  

Bà UNG THỊ XUÂN HƯƠNG 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: 5, quận Tân Bình, Tân Phú. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHÓA XV UNG THỊ XUÂN HƯƠNG 

Tôi tên là Ung Thị Xuân Hương, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp, nguyên 
Chánh án Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay là Phó ban Nghiên cứu Pháp 
luật và Đào tạo, Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi vinh dự được Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ứng cử đại biểu 
Quốc hội khóa XV. Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn làm đại biểu Quốc hội 
khóa XV tôi sẽ nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

Thứ nhất, luôn trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân; tu dưỡng phẩm chất 
đạo đức, lối sống trong sạch, giản dị; thực hiện đầy đủ và có trách nhiệm những 
nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của 
Nhân dân; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh và đề 
đạt nguyện vọng chính đáng của cử tri với Quốc hội, các cơ quan hữu quan và 
giám sát việc thực hiện. 

Thứ hai, từ thực tiễn năng động, sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh, với 
kinh nghiệm hơn 25 năm công tác trong ngành Tư pháp, đặc biệt là công tác xây 
dựng văn bản pháp luật của địa phương, tôi sẽ nỗ lực tham gia có hiệu quả vào 
hoạt động lập pháp của Quốc hội nhằm xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản 
pháp luật của quốc gia, góp phần làm cho hệ thống văn bản pháp luật mang tính 
hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi cao; đảm bảo quyền và lợi ích 
hợp pháp của tổ chức, công dân; giám sát thực hiện hiệu quả cải cách hành chính. 

Với thực tiễn 5 năm công tác tại Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố Hồ 
Chí Minh, tôi sẽ tích cực đóng góp để tiếp tục xây dựng nền tư pháp trong sạch, 
vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, công bằng xã hội; đóng góp 
hoàn chỉnh các thủ tục tố tụng nhằm nâng cao hiệu quả công tác xét xử, đặc biệt 
trong giải quyết và thi hành án hành chính, bảo vệ quyền lợi chính đáng của 
công dân, tổ chức; giám sát thực hiện hiệu quả cải cách tư pháp. 

Thứ ba, tham gia thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu của Hội Luật gia 
như: tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần đưa pháp luật đi vào 
cuộc sống; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho Nhân dân, đặc biệt là những đối 
tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí; hoà giải ở cơ sở; phản biện xã hội…. 

Thứ tư, là một ứng cử viên nữ, ngoài việc đại diện cho cử tri nói chung, tôi 
còn trọng trách đại diện cho giới nữ, vì vậy, tôi đặc biệt quan tâm đề xuất cơ chế 
để phòng chống có hiệu quả vấn đề bạo lực gia đình; thúc đẩy bình đẳng giới 
một cách thực chất để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em; giám sát thực hiện 
pháp luật về bình đẳng giới.  

Với nhiệm vụ là Ủy viên Ban chấp hành Hội Nữ trí thức Thành phố Hồ Chí 
Minh, tôi sẽ góp phần thúc đẩy vai trò của nữ trí thức trong nghiên cứu, đóng 
góp những cơ chế để phát huy vai trò của nữ giới trong phát triển kinh tế xã hội. 

Nếu được cử tri tín nhiệm chọn làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ nỗ lực hoàn 
thành tốt mọi nhiệm vụ bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm của mình để xứng 
đáng là người đại biểu của Nhân dân./. 


