
 

TÓM TẮT TIỂU SỬ 
Ông TRẦN ANH TUẤN 
- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu 
tư, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch 
Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ 
Chí Minh, Ủy viên Ủy ban kinh tế Quốc hội khóa XIV 
- Tiến sĩ Quản lý Kinh tế tài chính, Cử nhân Quản lý 
công nghiệp, Cử nhân Chính trị, Cao cấp chính trị 
- Đại biểu Quốc hội khóa XIV 
Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 
2021 - 2026) 
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021 
Đơn vị bầu cử số: 5       Quận: Tân Bình, Tân Phú 

Ông TRẦN ANH TUẤN, sinh ngày 02 tháng 7 năm 1974, quê quán: xã 
Tuyên Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Hiện cư trú tại: 384/9 Lý Thái Tổ, 
Tổ dân phố 5, Khu phố 1, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Ông như sau:  
- Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 15 tháng 10 năm 2003. 
- Từ tháng 8 năm 2004 đến tháng 10 năm 2005: Phó Trưởng phòng Phòng 

Nghiên cứu Cơ chế Chính sách - Viện Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Từ tháng 10 năm 2005 đến tháng 11 năm 2010: Nghiên cứu sinh Ngành 

Kinh tế - Tài chính theo Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của Thành ủy. 
- Từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 3 năm 2011: Làm việc tại Phòng Nghiên 

cứu tổng hợp, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Từ tháng 4 năm 2011 đến tháng 01 năm 2014: Trưởng phòng Phòng 

nghiên cứu tổng hợp - Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 5 năm 2015: Phó Viện trưởng Viện 

Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 3 năm 2019: Quyền Viện trưởng Viện 

Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Từ tháng 6 năm 2016 đến nay: Ủy viên Ủy ban kinh tế, Đại biểu Quốc hội 

khóa XIV.  
- Từ tháng 3 năm 2019 đến nay: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Thành phố Hồ Chí Minh. 
Ông đã được tặng thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2020, 

Kỷ niệm chương của Quốc hội năm 2021. 
 Ông TRẦN ANH TUẤN 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 KHOÁ XV TRẦN ANH TUẤN 

Kính thưa Chú Bác/Anh Chị cử tri Thành phố. 
Tôi tên: Trần Anh Tuấn, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Thành phố Hồ Chí Minh. 
Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu tôi ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV. 
Thưa Chú Bác/Anh Chị, tôi nhận thức rằng, sự phát triển của đất nước, của 

Thành phố, đưa Thành phố trở thành một nơi đáng sống thì đời sống của người dân phải 
thật sự có chất lượng: việc làm ổn định, an toàn vệ sinh thực phẩm; dịch vụ y tế, chăm 
sóc sức khỏe, giáo dục và an sinh xã hội phải đạt chất lượng cao; môi trường trong lành; 
giao thông thuận tiện; an ninh trật tự được đảm bảo,… đó là khát vọng của người dân và 
cả hệ thống chính trị. Cùng với quyết tâm và khát vọng đó, để xây dựng Thành phố Hồ 
Chí Minh trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế - xã hội của khu vực, nếu 
được đồng bào, cử tri tín nhiệm, tôi nguyện đem hết sức hoàn thành thật tốt chức trách, 
nhiệm vụ của một Đại biểu Quốc hội mà Nhân dân giao phó, cụ thể là: 

1./ Luôn luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, của cử tri 
Thành phố; tích cực tham gia cùng cơ quan chức năng ghi nhận sự việc, giải tỏa 
bức xúc của dân về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội; những vấn đề cấp bách 
trong Nhân dân liên quan đến đất đai, nhà ở, về môi trường, việc làm; chế độ, chính 
sách cho người thu nhập thấp, người lao động, người có công…; chính sách bảo trợ 
xã hội; y tế, giáo dục, sức khỏe cho người dân. 

2./ Tích cực đấu tranh chống tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu thông qua 
các giải pháp minh bạch hóa thủ tục hành chính, tăng cường khả năng giám sát và tham 
gia của người dân đối với thủ tục hành chính, đối với người thực thi công vụ, nâng cao 
chỉ số hài lòng và trách nhiệm giải trình của các cấp Chính quyền đối với người dân. 
Tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Nhà nước và chính quyền các cấp trong sạch, vững 
mạnh; bảo vệ độc lập chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và toàn vẹn lãnh thổ, hải đảo. 

3./ Nghiên cứu những cơ chế, chính sách và giải pháp đột phá phát triển kinh 
tế - xã hội; đặc biệt là các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, 
những dự án đầu tư trọng điểm về cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, môi trường,…vấn 
đề chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế theo hướng nâng cao ứng dụng công nghệ 
thông tin, mô hình kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 
trong quá trình hội nhập; chính sách hỗ trợ đầu tư gắn kết phát triển chuỗi/cụm liên 
kết sản xuất; giải quyết bài toán sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, ổn định sản suất, tạo 
công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. 

4./ Chủ động cùng với các ngành, các cấp chính quyền tiếp tục kiên trì, kiến 
nghị với Quốc hội, với Trung ương xây dựng hoàn thiện bộ máy tổ chức chính 
quyền địa phương phù hợp với yêu cầu phát triển của một đô thị đặc biệt, đặt người 
dân làm trung tâm để phục vụ, nhằm tạo bước đột phá mới cho sự phát triển; phát 
huy tính năng động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm đối với những quyết sách phục 
vụ lợi ích chính đáng của người dân, của doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất 
lượng cuộc sống người dân, đưa Thành phố Hồ Chí Minh sớm trở thành Trung tâm 
lớn về kinh tế, tài chính, thương mại và khoa học - công nghệ của Khu vực. 

Tôi nguyện đem hết sức mình để thực hiện tốt, có hiệu quả tất cả các nội dung 
trong chương trình hành động của mình. Xin gửi lời kính chúc đồng bào cử tri 
mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn./. 


