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Ông TRẦN LƯU QUANG, sinh ngày 30 tháng 8 năm 1967. Quê quán: 

Phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Hiện cư trú tại: D14-02 
(15B5-1-15), block D, chung cư Panorama, số 216 đường Trần Văn Trà, tổ dân 
phố 22, khu phố 4, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Ông như sau: 
- Từ tháng 6 năm 1994 đến tháng 9 năm 2010: công tác tại tỉnh Tây Ninh, 

lần lượt là: Chuyên viên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Phát triển hạ tầng 
Khu Công nghiệp Tây Ninh; Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó 
Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và 
Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân rồi Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng. Ông được 
kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 02 tháng 8 năm 1997. 

- Từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 02 năm 2019: công tác tại tỉnh Tây Ninh; 
tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu làm Ủy viên dự 
khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lần lượt là: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện 
ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Bí thư 
Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu làm Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng. 

- Từ tháng 02 năm 2019 đến nay: công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh; 
là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Ông TRẦN LƯU QUANG 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: 9, quận/huyện: 4, 7, Nhà Bè, Cần Giờ. 
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ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHÓA XV TRẦN LƯU QUANG 

 

Là công dân Việt Nam, với trách nhiệm được giao bản thân tôi ý thức phải 
luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, hành động để bảo vệ chủ quyền đất 
nước, độc lập tự do của dân tộc, gương mẫu tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, sẵn 
sàng hành động bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. 

Tôi nhận thức nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV,  
tôi quyết tâm tập trung làm tốt những vấn đề như sau: 

Thứ nhất, luôn đặt lợi ích chung lên trên hết, bản thân không ngừng giữ 
gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện tốt nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và 
Nhân dân giao phó, với phương châm do dân, vì dân và chịu sự giám sát của 
Nhân dân. 

Luôn nghiêm túc thực hiện tốt trách nhiệm người đại biểu của dân tại Nghị 
trường Quốc hội, thể hiện các chính kiến, các ý kiến của cử tri phản ánh đến 
Quốc hội tại các kỳ họp; tham gia tích cực các hoạt động của Quốc hội; thực 
hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của người đại biểu. Tôi sẽ tập trung đề xuất 
với Quốc hội các vấn đề liên quan đến lợi ích của người dân Thành phố, đến sự 
phát triển của Thành phố. 

Thứ hai, thường xuyên bám sát cơ sở, tiếp xúc, lắng nghe, ghi nhận và đề 
xuất xử lý có hiệu quả các ý kiến, phản ánh của cử tri, của người dân; thực hiện 
tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc với cử tri, kiến nghị xử lý đơn thư khiếu nại, 
tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật, theo thẩm quyền Đại biểu, nhất 
là theo dõi kết quả giải quyết đơn của cơ quan chức năng.  

Thứ ba, với trách nhiệm được giao là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy 
Thành phố Hồ Chí Minh, bản thân tôi sẽ: 

- Cùng các đồng chí lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của 
Thành phố nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu chung là vì sự bình yên và phát triển của 
Thành phố Hồ Chí Minh, để cuộc sống của từng người ngày càng tốt hơn, cuộc 
sống của từng nhà ngày càng hạnh phúc, đầm ấm hơn. 

- Quan tâm để có sự tập trung đầu tư cho vùng sâu, vùng xa, kéo giảm 
khoảng cách về mức sống giữa các vùng, khoảng cách về chất lượng cuộc sống 
của từng gia đình. 

- Chú ý đến các đối tượng yếu thế, đối tượng chính sách, người nghèo… 

- Tập trung quan tâm đến công tác giữ gìn an ninh, trật tự - an toàn xã hội./. 
 


