
 
 

TÓM TẮT TIỂU SỬ 

Bà CAO THỊ PHI VÂN 
- Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc 
tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh 
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Công nghệ Chế 
biến thủy sản, Cử nhân Tiếng Anh, Cử nhân Chính trị 
học, Cao cấp Lý luận chính trị  
Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021 
Đơn vị bầu cử số: 14 Quận 12 

 
Bà CAO THỊ PHI VÂN, sinh ngày 08 tháng 03 năm 1971. Quê quán: 

phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cư trú tại: Căn hộ 
17B2 (17.06), Chung cư  Saigon Land, 441/38C Điện Biên Phủ, tổ dân phố 46, 
khu phố 3, Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Bà như sau: 
- Từ tháng 8 năm 1995 đến tháng 02 năm 2003: công tác tại Ban Tuyên 

giáo Quận ủy Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Bà được kết nạp vào Đảng 
Cộng sản Việt Nam ngày 27 tháng 11 năm 1998. 

- Từ tháng 3 năm 2003 đến tháng 6 năm 2003: công tác tại Đảng ủy 
Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 7 năm 2003 đến tháng 6 năm 2014: công tác tại Trung tâm Xúc 
tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh với các vị trí: chuyên viên, 
Phó Chánh Văn phòng và Chánh Văn phòng Trung tâm.  

- Từ tháng 7 năm 2014 đến nay: Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương 
mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.  

Bà CAO THỊ PHI VÂN được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành 
phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số: 14, Quận 12. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ CAO THỊ PHI VÂN 

 
Tôi tên Cao Thị Phi Vân, hiện là Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung 

tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.  
Tôi vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí 

Minh giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X. Với 
kinh nghiệp hơn 15 năm công tác tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư 
Thành phố, có cơ hội tiếp cận, gắn bó, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp 
trong và ngoài nước, nếu được cử tri lựa chọn trở thành đại biểu Hội đồng nhân 
dân Thành phố, tôi sẽ tập trung vào những nội dung sau:  

- Một là, gắn bó mật thiết với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề 
xuất, sáng kiến của cử tri để phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến của cử tri đến 
các cơ quan, các cấp, các ngành liên quan. Tích cực tham gia các hoạt động 
giám sát, kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 
những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.  

- Hai là, tích cực góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng 
lực cạnh tranh, tăng độ phủ hàng hóa tại thị trường nội địa, mở rộng và đa dạng 
hóa thị trường xuất khẩu thông qua các hoạt động: liên kết vùng, kết nối giao 
thương giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước, phát triển hệ thống phân phối 
hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn đầu tư, nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực, cùng đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 
trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.  

- Ba là, góp phần cùng Thành phố thực hiện kế hoạch cải thiện môi 
trường đầu tư - kinh doanh, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính phục vụ 
người dân, doanh nghiệp: đẩy mạnh các hoạt động đối thoại giữa chính quyền 
với người dân và doanh nghiệp, cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tham gia 
giám sát hoạt động các cơ quan hành chính. 

- Cuối cùng, là ứng cử viên nữ, tôi quan tâm đến các hoạt động bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em, việc thực thi chính sách, pháp 
luật về bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em. 

Bản thân tôi sẽ luôn nỗ lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu 
nhân dân, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 
minh; phấn đấu vì Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh và bền vững./.  

 


