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Qúy Phú Nhuận (PNJ); Thành viên Hội đồng Quản 
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Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam (VNHR) 
- Cử nhân ngoại ngữ Anh 
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: 22 Quận Tân Bình 
 

Bà TIÊU YẾN TRINH, sinh ngày 22 tháng 3 năm 1974. Quê quán: 
Phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Hiện cư trú tại: Tổ dân phố 68, 
khu phố 6, 84E Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Bà như sau: 
- Từ tháng 01 năm 1996 đến tháng 11 năm 2007: Trợ lý Giám đốc bộ 

phận tư vấn thuế; Chuyên viên tư vấn bộ phận tư vấn & tuyển dụng nhân sự; 
Phó Phòng tư vấn nhân sự và Trưởng Phòng cao cấp bộ phận nhân sự, Công ty 
Pricewaterhouse Việt Nam. 

- Từ tháng 11 năm 2007 đến nay: Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc 
Công ty Cổ phần Kết Nối Nhân Tài (Talentnet Corporation).  

- Từ tháng 6 năm 2020 đến nay: Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập 
Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Qúy Phú Nhuận (PNJ). 

- Từ tháng 4 năm 2021 đến nay: Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập 
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk). 

Bà đã được tặng thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 
2020, Bằng khen Doanh nhân trẻ tiêu biểu và Giải thưởng Sao Đỏ 2019, 
Giải thưởng Doanh nhân trẻ xuất sắc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012, 
2014 và 2016. 

Bà TIÊU YẾN TRINH 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: 22, quận Tân Bình. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ TIÊU YẾN TRINH 

 

Tôi tên là Tiêu Yến Trinh, tôi rất vinh dự khi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam Thành phố giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đây là một trách nhiệm và vinh 
dự lớn lao của tôi.  

Với vai trò lãnh đạo Công ty Cổ phần Kết Nối Nhân Tài trong hơn 13 năm 
qua, tôi đã lãnh đạo Công ty thực hiện tốt việc phát triển nguồn nhân lực, thị trường 
lao động - việc làm, kết nối hiệu quả giữa các trung tâm đào tạo và doanh nghiệp, 
người lao động và người sử dụng lao động, tư vấn cho các doanh nghiệp đầu tư vào 
nguồn nhân lực để nâng cao đời sống người lao động, ổn định kinh doanh, sản xuất, 
giảm tỷ lệ thất nghiệp.  

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân 
Thành phố, tôi sẽ tập trung làm tốt những công việc chủ yếu sau:    

1. Đề xuất chủ trương phù hợp để đẩy mạnh việc kết nối giữa Nhà nước, 
trung tâm đào tạo, doanh nghiệp trong việc đào tạo, phát triển và nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực, kết nối cung - cầu lao động, hướng nghiệp, giải quyết vấn đề 
việc làm hiệu quả và giảm tỷ lệ thất nghiệp tại Thành phố. Kiến nghị những giải 
pháp phù hợp để định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp, ngành nghề, kiến 
thức - kỹ năng, mô hình và phương pháp đào tạo; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 
từng phân khúc lao động đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và Thành phố thông 
minh. Đề xuất chủ trương để xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng 
cao, những giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đặc biệt là trong 08 
lĩnh vực ưu tiên của Thành phố. Đồng thời, tôi sẽ kiến nghị các chính sách phù hợp 
để xây dựng Thành phố trở thành Trung tâm thu hút nhân tài, chuyên gia làm việc, 
đóng góp cho sự phát triển của Thành phố, đặc biệt là trong 08 lĩnh vực ưu tiên. 

2. Là phụ nữ tự thân trong kinh doanh và là Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân 
Thành phố Hồ Chí Minh, tôi sẽ kiến nghị các giải pháp tư vấn, đào tạo, hỗ trợ giới 
thiệu việc làm, cơ hội kinh doanh để giúp phụ nữ vượt khó, vươn lên trong cuộc 
sống, trong kinh doanh nhằm nâng cao vị thế phụ nữ và chất lượng cuộc sống gia 
đình. Quan tâm đến việc nâng cao mức sống của người dân, tôi sẽ đề xuất các chính 
sách về an sinh xã hội, bảo hiểm, hưu trí và chăm sóc sức khỏe đặc biệt là cho người 
già và trẻ em. 

3. Tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi 
cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo 
quy định; luôn gần gũi, lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị 
của cử tri và Nhân dân để chuyển tải đến Hội đồng nhân dân Thành phố, nhằm đưa 
ra những giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề. 

Với tất cả tâm huyết và khả năng cùng với sự tin tưởng, hỗ trợ của cử tri, tôi 
tin sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người Đại biểu nhân dân, xây dựng Thành phố trở 
thành một trung tâm kinh tế, văn hóa lớn thu hút nhân tài, phát triển đời sống người 
dân và có những kiến nghị thiết thực, khả thi và kịp thời, đảm bảo lợi ích chính đáng, 
thiết thực của cử tri, góp phần nâng cao vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh./. 


