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Bà TRẦN KIM YẾN, sinh ngày 03 tháng 8 năm 1969. Quê quán: Xã Hòa 
Định Đông, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Hiện cư trú tại: Số 27, đường Tân Tiến, 
Phường 8, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Bà như sau: 
- Từ tháng 01 năm 1997 đến tháng 10 năm 2003: Bà công tác tại Ủy ban 

nhân dân Phường 8, quận Tân Bình, qua các chức vụ: Chuyên trách xóa đói 
giảm nghèo; Ủy viên Văn phòng Ủy ban nhân dân Phường 8, Phó Bí thư 
Thường trực Đảng ủy Phường 8; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ 
quận Tân Bình (1996 - 2001). Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam 
ngày 21 tháng 11 năm 1996. 

- Từ tháng 10 năm 2003 đến tháng 01 năm 2010: Chủ tịch Hội Liên hiệp 
Phụ nữ quận Tân Bình; Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy (12/2003-10/2005); 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tân Bình (10/2005 - 01/2010).  

- Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 10 năm 2011: Ủy viên Ban Thường vụ 
Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Tân Bình. 

- Từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 02 năm 2016: Phó Trưởng Ban Dân vận 
Thành ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (2015 - 2020). 

- Từ tháng 02 năm 2016 đến tháng 3 năm 2018: Chủ tịch Liên Đoàn Lao 
động Thành phố Hồ Chí Minh; Thành ủy viên khóa X. 

- Từ tháng 3 năm 2018 đến nay: Bí thư Quận ủy Quận 1; Thành ủy viên 
khóa X; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 
10 năm 2019 đến nay). 

Bà đã được tặng thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 
2020; Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007, 2009, 
2012, 2013, 2014, 2019, 2020. 

Bà TRẦN KIM YẾN 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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NHIỆM KỲ 2021 - 2026 



CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHÓA XV TRẦN KIM YẾN 

Trong nhiệm kỳ qua, Tôi đã nỗ lực thực hiện trách nhiệm Đại biểu 
Quốc hội khóa XIV, gắn bó với cử tri, giám sát thực hiện pháp luật tại cơ sở, 
tham gia đề xuất nhiều ý kiến trong xây dựng pháp luật. Tôi vinh dự được Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố giới thiệu tôi tiếp tục ứng cử Đại 
biểu Quốc hội khóa XV; nếu được cử tri tín nhiệm, bầu chọn làm Đại biểu 
Quốc hội, tôi sẽ nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Thứ nhất, thường xuyên bám sát hoạt động của cơ sở, tiếp xúc, lắng 
nghe chân thành những tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của Nhân dân và phản 
ánh, đề xuất đến Quốc hội, các cơ quan chức năng; đồng thời theo dõi, đôn 
đốc giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật những kiến nghị, khiếu nại, phản 
ánh của cử tri. 

Thứ hai, nghiên cứu, tham gia ý kiến, quyết định các vấn đề quan trọng 
của đất nước; đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách, góp phần hoàn thiện hệ 
thống pháp luật; trong đó chú trọng các chính sách an sinh xã hội, nhất là 
chính sách đối với người có công, người nghèo, trẻ em, người già, người 
khuyết tật, người lao động có thu nhập thấp, nhất là lao động nữ; hỗ trợ cho 
doanh nghiệp và người bị ảnh hưởng bởi dịch, bệnh; công tác xây dựng đời 
sống văn hóa tinh thần, chất lượng các dịch vụ xã hội thiết yếu, cơ chế kiểm 
soát vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng môi 
trường sống trong lành cho Nhân dân.  

Thứ ba, tôi sẽ tích cực đề xuất các giải pháp về xây dựng chính quyền 
đô thị; về đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ 
Nhân dân và chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ ở cơ sở; 
góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý chắc chắn để 
chính quyền đô thị hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của 
đất nước trong giai đoạn mới. 

Thứ tư, là cán bộ cơ sở, tôi có điều kiện thuận lợi trong việc giám sát 
việc áp dụng pháp luật vào thực tiễn; đồng thời, phát huy vai trò giám sát và 
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của Mặt trận 
và Nhân dân đối với tổ chức, hoạt động của chính quyền các cấp; phối hợp 
trong việc giải quyết các vấn đề ở địa phương, thay thế chức năng giám sát do 
không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường; góp phần thực hiện các chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn 
đời sống xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.  

Tôi nhận thức rõ vị trí, vai trò của Đại biểu Quốc hội, là người đại diện 
cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, nhất là cử tri nơi mình ứng cử. Tôi mong 
muốn được cử tri tiếp tục ủng hộ, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa; dành nhiều thời gian, 
công sức để thực hiện có hiệu quả những nội dung cử tri quan tâm, tích cực 
tham gia các hoạt động của Quốc hội, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền 
của dân, do dân, vì dân./. 


