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Bà NGUYỄN THỊ HIỆP, sinh ngày 27 tháng 11 năm 1981. Quê quán: 
Phường Long Phước, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cư trú tại: 
145 Đường Long Sơn, tổ dân phố 7, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí Minh.  

Quá trình công tác của Bà như sau:  

- Từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 9 năm 2018: Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật Y 
Sinh, Trường Đại học Quốc Tế, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 8 năm 2019: Trưởng Bộ môn, Bộ môn 
Kỹ thuật Y Sinh, Trường Đại học Quốc Tế, Đại học Quốc Gia Thành phố 
Hồ Chí Minh. Bà là một trong “Top 100 nhà khoa học hàng đầu Châu Á”.  

- Từ tháng 9 năm 2019 đến nay: Trưởng khoa, Khoa Kỹ thuật Y Sinh, 
Trường Đại học Quốc Tế, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh. Bà được 
kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 13 tháng 3 năm 2020. 

Bà đã được tặng thưởng: Giải thưởng ASEAN - US 2017 về “Giải pháp 
giảm áp lực lên các thành phố đô thị hóa nhanh”; Giải thưởng L’Oréal-
UNESCO 2018 “Thiết kế một loại keo có khả năng cầm máu, chống vi khuẩn và 
giúp làm lành nhanh vết thương”; Bằng khen “Đã có thành tích tiêu biểu xuất 
sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020” 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm 2020); Bằng khen “Đã có nhiều đóng góp cho 
sự nghiệp Tuyên giáo” năm 2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương (năm 2020). 

Bà NGUYỄN THỊ HIỆP 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: 2, Quận 1, 3, Bình Thạnh. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHÓA XV NGUYỄN THỊ HIỆP 

 
Tôi hiện là Trưởng khoa Khoa Kỹ Thuật Y Sinh, Trường Đại học Quốc Tế - 

Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, nhiều tổ chức trong nước 
và quốc tế đã tín nhiệm, công nhận, và trao các giải thưởng cao quý như giải 
L’Oreal-UNESCO và ASEAN-US cho sự nỗ lực của tôi trong nghiên cứu các 
chủ đề về giải pháp chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Với hơn 100 công trình quốc 
tế, giải pháp “chăm sóc sức khoẻ và y tế tại nhà” và sản phẩm “keo sinh học làm 
lành vết thương” là các công trình nổi bật nhất của tôi. 

Tôi rất vinh dự và tự hào được sự tín nhiệm của Đại học quốc gia, Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chi Minh và cử tri trong việc giới 
thiệu tôi như là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV. Với nhận thức rằng đại 
biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri để thực 
hiện quyền công dân tại Quốc hội, bản thân nguyện nỗ lực hết khả năng và sức 
trẻ để hoàn thành trọng trách và nhiệm vụ của mình, là cầu nối để thể hiện quyền 
làm chủ của cử tri. 

Nếu được cử tri tin tưởng và lựa chọn làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ nỗ lực 
thực hiện các trọng trách sau: 

- Luôn trung thành với Tổ Quốc, với Nhân dân; xứng đáng là người đại 
diện cho cử tri trong việc thực hiện các quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các 
vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà 
nước. Luôn lắng nghe, tiếp thu, truyền tải và thể hiện ý chí nguyện vọng chính 
đáng của cử tri về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước tại Quốc hội. 

- Là nhà khoa học y khoa, tôi thật sự lo lắng về vấn đề an toàn thực phẩm, 
chất lượng thực phẩm chức năng, độc hại của hóa mỹ phẩm, giảm tải các bệnh 
viện nội thành, thúc đẩy thực hiện cá nhân hóa hồ sơ bệnh lý từng bệnh nhân 
giúp họ quản lý bệnh sử tránh tác hại của việc thiếu thông tin, phổ biến kiến 
thức tự chăm sóc và chăm sóc người thân tại nhà đặc biệt cho người già và 
người yếu thế. Tôi mong có thể đại diện cử tri kiểm soát các vấn đề trên tránh 
gây ảnh hưởng sức khỏe cử tri không chỉ thế hệ này mà còn qua thế hệ sau. Hơn 
nữa, tôi sẽ tìm hiểu và tháo gỡ các rào cản để giúp cho các nghiên cứu hàn lâm 
đi vào phục vụ đời sống người dân.  

- Là nhà giáo, tôi cho rằng mình phải có trách nhiệm với chất lượng 
chương trình đào tạo, đào tạo phải gắn liền nhu cầu thị trường lao động, chú tâm 
cơ chế học phí - học bổng nhằm hỗ trợ người tài có hoàn cảnh khó khăn. Tìm 
hiểu giải pháp cải thiện đời sống giáo viên, sinh viên để họ an tâm công tác 
giảng dạy và học tập. 

- Là nữ, bản thân muốn quan tâm chăm sóc thể chất, tinh thần và trí tuệ 
cho trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên và nữ giới. Ví dụ, các giải pháp 
giúp cân bằng tâm sinh lý của vị thành niên và của phụ nữ sau sinh là các giải 
pháp cần thiết. 

Mong nhận được sự tín nhiệm của cử tri để bản thân có thể đóng góp kiến 
thức hữu hiệu trong công cuộc đổi mới sáng tạo để góp phần giúp thành phố 
chúng ta trở thành Thành phố thông minh, nghĩa tình./.  


