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  Ông QUÁCH THANH HƯNG 
- Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi, Đảng ủy viên 
bệnh viện, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế 
Thành phố Hồ Chí Minh 
- Bác sĩ chuyên khoa cấp 2 ngoại tổng quát   
Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021 
Đơn vị bầu cử số: 04       Quận 1 

Ông QUÁCH THANH HƯNG, sinh ngày 04 tháng 10 năm 1978. 
Quê quán: Trà Kha A, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. 
Hiện cư trú tại: 13/102 Trần Văn Hoàng, Tổ 30, Khu phố 3, Phường 9, quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Quá trình công tác của Ông như sau:  
- Từ tháng 8 năm 2006 đến tháng 10 năm 2013 là bác sĩ điều trị tại khoa 

Ngoại lồng ngực mạch máu bướu cổ và khoa Nội tổng hợp bệnh viện Bình Dân. 
- Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 12 năm 2011. 
- Từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 5 năm 2014 là Phó Trưởng khoa, Khoa 

Nội tổng hợp, Bệnh viện Bình Dân.   
- Từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 7 năm 2014 là Phó Trưởng khoa điều hành, 

Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Bình Dân.  
- Từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015 là Trưởng khoa Ung bướu 

Bệnh viện Bình Dân. 
- Từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 11 năm 2016 là Trưởng phòng Tổ chức 

Cán bộ kiêm Trưởng khoa Ung bướu Bệnh viện Bình Dân. 
- Từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 5 năm 2020 là Phó Giám đốc Bệnh viện 

Bình Dân. Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Bình Dân nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
- Từ tháng 6 năm 2020 đến nay là Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi, Đảng ủy 

viên bệnh viện, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. 
Ông đã được tặng thưởng: Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố năm 2017, 

Bằng khen Ủy ban Nhân dân Thành phố năm 2015, 2017 và 2019. 
Ông QUÁCH THANH HƯNG 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: 04, Quận 1. 

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 ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ QUÁCH THANH HƯNG 

 
Kính thưa quý cử tri. 
Tôi tên Quách Thanh Hưng, sinh năm 1978. 
Quê quán: Tỉnh Bạc Liêu. 
Hiện cư trú tại: 13/102 Trần Văn Hoàng, Tổ 30, Khu phố 3, Phường 9, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Hiện là Đảng ủy viên, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi, Ủy viên Ủy ban 

Kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. 
Tôi được cử tri nơi công tác, cử tri nơi cư trú và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

tín nhiệm giới thiệu tôi ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân khóa X nhiệm kỳ 
2021 - 2026. Đây không chỉ là vinh dự của riêng bản thân tôi, của Bệnh viện 
Nguyễn Trãi mà còn là trách nhiệm lớn trước Ngành Y tế, cử tri và nhân dân 
Thành phố. Bản thân tôi luôn trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, cố gắng 
rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, tấm 
gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khắc sâu lời dạy của Bác Hồ Thầy thuốc 
phải như mẹ hiền, luôn tự rèn luyện nâng cao y đức. Nếu được cử tri tín nhiệm 
tôi sẽ tập trung vào những việc trọng tâm sau: 

Thứ nhất, là ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố đại diện 
cho Ngành Y tế, tôi sẽ đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm phát triển Ngành y 
tế hướng đến phục vụ người bệnh, phục vụ Nhân dân. Cùng tập thể lãnh đạo 
Ngành đề xuất những giải pháp, kiến nghị với thành phố triển khai 6 chương 
trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế, trong 
đó trọng tâm là xây dựng "Y tế thông minh" và "Y tế chuyên sâu". 

Thứ hai, vừa là bác sĩ chuyên khoa, vừa là người quản lý Bệnh viện, qua 
quá trình quản lý điều hành tôi nhận thấy những điểm mạnh và một số tồn tại 
trong quá trình khám chữa bệnh cho Nhân dân. Từ đó cùng tập thể lãnh đạo 
Ngành đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ y tế về chuyên 
môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử mang lại sự hài lòng cao nhất 
cho người bệnh. Chú trọng đến các nhóm đối tượng bệnh thường xuyên đến cơ 
sở y tế khám và điều trị như bệnh mãn tính ở người lớn tuổi, bệnh ung thư, chạy 
thận nhân tạo…(cải tạo cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục khám chữa bệnh, ứng 
dụng công nghệ thông tin…).  

Thứ ba, tiếp tục cùng Thành phố và cả nước chống dịch Covid 19 quyết liệt 
triển khai các biện pháp chống dịch với tinh thần "Chống dịch như chống giặc". 
Thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân 
trong tình hình mới. Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, không ngại khó 
khăn, gian khổ, sẵn sàng chống dịch, thực hiện được mục tiêu kép vừa chống 
dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế. 

Là một ứng cử viên của Ngành Y tế tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết sức cho sự 
phát triển của Ngành Y tế nói riêng và Thành phố nói chung, góp phần xây dựng 
Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố văn minh, hiện đại nghĩa tình. 

Tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tín nhiệm của đồng bào, cử tri./. 


