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Thượng tọa THÍCH THIỆN QUÝ, sinh ngày 16 tháng 4 năm 1969. 
Quê quán: Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Hiện cư trú tại:  85/122 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Ông như sau: 
- Từ tháng 6 năm 2005 đến tháng 6 năm 2007: Phó Thư ký Ban Hoằng pháp 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên cơ hữu Học viện 
Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 7 năm 2007 đến tháng 8 năm 2012: Phó Văn phòng Ban Trị sự 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Phòng Giáo vụ Học 
viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 8 năm 2014: Phó Thư ký kiêm Chánh Văn 
phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên 
cơ hữu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 11 năm 2017: Phó Thư ký Ban Phật giáo quốc 
tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 11 năm 2017 đến nay: Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội, 
Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Hoằng 
pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ông đã được tặng thưởng: Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam năm 2017; Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
năm 2017, năm 2019; Giấy khen của Thành ủy năm 2019. 

Thượng tọa THÍCH THIỆN QUÝ 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: 10, Quận 8. 

 

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 THƯỢNG TỌA THÍCH THIỆN QUÝ 

Hiện nay tôi là Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thành phố, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ 2019 - 
2024. Với tâm nguyện phụng sự “Đạo pháp và Dân tộc”, tôi luôn đồng hành với 
Giáo hội, các đoàn thể Chính trị, các tổ chức xã hội, Tăng Ni, Phật tử Phật giáo đồ 
thực hiện nhiều chương trình hành động thiết thực nhằm hướng đến mục tiêu “tốt 
đời - đẹp đạo”, góp phần phát triển thành phố, nâng cao chất lượng sống người dân; 
gắn bó với đồng bào cử tri, có nhiều ý kiến với Hội đồng nhân dân trong các chính 
sách liên quan đến những bức xúc của người dân như đạo đức xã hội, văn hóa ứng 
xử, bạo lực học đường và gia đình, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường, an sinh xã 
hội, cai nghiện ma túy, bảo hiểm xã hội, ùn tắt giao thông, an toàn thực phẩm, sinh 
hoạt tín ngưỡng, tôn giáo…, cùng với Hội đồng nhân dân Thành phố tập trung giải 
quyết các vấn đề quy hoạch, dự án treo, nước sạch, giá điện, mức thu nhập lao động, 
bảo hiểm lao động… góp phần phát triển đất nước, phát triển Thành phố, phục vụ 
Nhân dân.  

Tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu ứng cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026. Được cử tri tín nhiệm, lựa chọn làm 
đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn với các trọng tâm sau: 

1. Luôn trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân; rèn luyện giữ gìn phẩm chất 
đạo đức, sống với lý tưởng “Từ bi - Trí tuệ” của đức Phật, tự giác học tập và làm 
theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn hết lòng tận tụy vì 
Giáo hội, đất nước, cộng đồng và các tầng lớp Nhân dân. Luôn nỗ lực cùng tập thể 
lãnh đạo Thành phố thực hiện có hiệu quả nhiều chính sách, chủ trương Nhà nước 
và Chính quyền Thành phố đề ra. Gắn bó với Nhân dân, tiếp xúc và giải quyết các 
kiến nghị của Nhân dân hiệu quả hơn. 

2. Với vai trò là người đại diện Giáo hội Thành phố trong vị trí Phó Trưởng 
ban kiêm Chánh Thư ký, tôi nắm bắt được nhiều thông tin, am hiểu tình hình, thuận 
lợi trong tham gia ý kiến để Hội đồng nhân dân có những quyết sách đúng đắn, kịp 
thời, sát thực tiễn, hợp lòng dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của 
Nhân dân, giải quyết các vướng mắc, tạo cơ chế thuận lợi để Thành phố phát triển, 
hội nhập. 

3. Tôi sẽ đề xuất với Hội đồng nhân dân Thành phố các giải pháp để: 
- Xây dựng nền tảng văn hóa, đạo đức xã hội; đổi mới trong giáo dục phải thực 

chất, mạnh mẽ nhưng thận trọng, khoa học; tạo nhiều việc làm cho người lao động, 
tạo môi trường cho thanh niên phát huy; 

- Giải quyết các vấn đề hạn chế, Nhân dân bức xúc như: Chính sách đối với 
người lao động, quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Nhân dân, các vấn đề liên quan đến 
y tế… đổi mới phương thức làm việc của Chính quyền Thành phố theo hướng tinh 
gọn, chuyên nghiệp, minh bạch, trong sạch, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân… 

4. Là ứng cử viên thuộc tôn giáo, tôi sẽ đề xuất các chính sách sinh hoạt tín ngưỡng, 
tôn giáo phù hợp, thiết thực hơn nữa nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt 
động tôn giáo và quản lý tôn giáo trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước.  

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


