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Ông TRẦN HOÀNG NGÂN, sinh ngày 26 tháng 10 năm 1964. 
Quê quán: Xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Hiện cư trú tại: 

Số 013, lô I chung cư Đồng Diều, đường Châu Thị Hóa, tổ dân phố 131, khu 
phố 9, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Ông như sau: 
- Từ tháng 11 năm 1985 đến tháng 10 năm 1992: là Giảng viên Trường Đại 

học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản 
Việt Nam ngày 25 tháng 12 năm 1985. 

- Từ tháng 10 năm 1992 đến tháng 6 năm 2008: là Giảng viên, Phó Chủ 
nhiệm, chủ nhiệm bộ môn Tài chính - Tín dụng, Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa 
Ngân hàng. 

- Từ tháng 6 năm 2008 đến tháng 02 năm 2015: Nhà giáo ưu tú, Phó Bí thư 
Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; 
Đại biểu Quốc hội khóa XIII; Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách Tài chính 
tiền tệ Quốc gia. 

- Từ tháng 02 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015: Bí thư Đảng ủy, Hiệu 
trưởng, Trường Đại học Tài chính - Marketing Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Từ tháng 01 năm 2016 đến ngày 23 tháng 6 năm 2019: Thành ủy viên khóa 
X, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ; Đại biểu Quốc hội khóa XIV. 

- Từ ngày 24 tháng 6 năm 2019 đến nay: Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu phát triển Thành phố; Thành ủy viên; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Thành viên Tổ tư vấn kinh tế Thủ 
tướng Chính phủ. 

Ông đã được tặng thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 
2001), Huân chương Lao động Hạng Nhì (năm 2016), Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. 

Ông TRẦN HOÀNG NGÂN 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: 4, Quận: 10, 12. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHÓA XV TRẦN HOÀNG NGÂN 

        Với 10 năm tham gia hoạt động Quốc hội, là đại biểu Quốc hội liên tiếp 2 
nhiệm kỳ, Khóa XIII (năm 2011-2016), Khóa XIV (năm 2016 - 2021) giúp tôi 
càng thấu hiểu vai trò quan trọng của Quốc hội. Quốc hội là cơ quan đại biểu 
cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam. Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện 
vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước. Vì vậy 
nếu được cử tri tín nhiệm tiếp tục vinh dự là đại biểu Quốc hội tôi sẽ nỗ lực hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ quan trọng sau đây: 

1. Tôi sẽ toàn tâm, toàn ý, dành nhiều thời gian và tâm huyết của mình cho 
hoạt động Quốc hội, tham gia đầy đủ các phiên họp Quốc hội, các buổi họp của 
Đoàn đại biểu, của Ủy ban Quốc hội. Tích cực tham gia phát biểu, đóng góp trí 
tuệ vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế kinh tế thị trường, các luật 
pháp liên quan đến hoạt động quản lý xã hội, quản lý đô thị, đất đai, môi trường, 
xây dựng, nhà ở, quy hoạch, an ninh trật tự, phòng chống tham nhũng hiệu 
quả…. Tham gia chất vấn các thành viên Chính phủ để làm sáng tỏ những vấn 
đề cử tri quan tâm. Khi bấm nút quyết định thông qua những vấn đề quan trọng 
của đất nước, tôi luôn đặt lợi ích của Nhân dân và của quốc gia lên trên hết.  

2. Tích cực liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc cử tri, tìm 
hiểu tâm tư nguyện vọng, lắng nghe, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến của 
cử tri đến Quốc hội, Chính phủ, Lãnh đạo Thành phố và các cơ quan hữu quan. 
Quan tâm đến những bức xúc của cử tri hiện nay, nhất là vấn đề an sinh xã hội, 
môi trường, quy hoạch đô thị và chất lượng cuộc sống của người dân trên địa 
bàn, đôn đốc cơ quan Trung ương, địa phương giải quyết thỏa đáng cho dân. Tôi 
sẽ tích cực tham gia công tác giám sát của Quốc hội, trực tiếp tham gia Đoàn 
giám sát tối cao của Quốc hội, của các Ủy ban Quốc hội, của Đoàn đại biểu 
Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Với tư cách là đại biểu của dân, nhà khoa học, Viện trưởng Viện Nghiên 
cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, tôi sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội, 
Lãnh đạo Thành phố theo đuổi các kiến nghị với Trung ương, với Quốc hội quan 
tâm đến chất lượng cuộc sống của người dân. Thành phố Hồ Chí Minh - đô thị 
đặc biệt đông dân nhất, đóng góp kinh tế, ngân sách nhiều nhất cho cả nước 
nhưng đang gặp rất nhiều khó khăn thách thức như hạ tầng kinh tế - xã hội 
không theo kịp đà tăng dân số và quy mô kinh tế, nhất là vấn đề giao thông, 
ngập nước, ô nhiễm môi trường, quá tải y tế, giáo dục, tệ nạn xã hội, an ninh trật 
tự…. Cần sớm Luật hóa đô thị đặc biệt, thể chế thuận lợi cho Thành phố phát 
triển bền vững, phân cấp, phân quyền nhiều hơn cho Thành phố, tăng tỷ lệ điều 
tiết Ngân sách để lại cho Thành phố…, giúp Thành phố có điều kiện đầu tư hạ 
tầng kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tốt hơn, Thành 
phố tiếp tục là đầu tàu, động lực tăng trưởng quan trọng của cả nước. 

Được sự tín nhiệm, chia sẻ và góp ý chân tình của quý cử tri, cùng với sự 
nỗ lực của bản thân, tôi quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khi 
trúng cử./. 


