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Ông TRẦN NGỌC BÌNH, sinh ngày 10 tháng 3 năm 1984. Quê quán: xã 
Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Hiện cư trú tại: 25 Mê Linh, 
Phường 19, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Ông như sau: 
- Từ năm 2005 đến nay: Giám đốc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương 

Mại Hoàng Trần. 
- Từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 3 năm 2015: Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh 

nhân 2030, trực thuộc Thời báo kinh tế Sài Gòn. 
- Từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017: Chủ tịch Câu lạc bộ JCI Việt 

Nam, trực thuộc Hội Doanh nhân Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh.  
- Từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 11 năm 2020: Chủ nhiệm Chi Hội Gia Định - 

Hội Doanh nhân Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Từ tháng 3 năm 2018 đến nay: Ủy viên Ban chấp hành Liên Đoàn Cầu lông 

Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Từ tháng 5 năm 2019 đến nay:  Ủy viên Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam 

Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Từ tháng 11 năm 2020 đến nay: Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Thành phố 

Hồ Chí Minh. 
Ông đã được tặng thưởng: Bằng Khen Thủ lĩnh Thanh niên tiêu biểu 2016 

Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam, Bằng Khen Ủy Ban Trung Ương Hội Doanh 
Nhân Trẻ Việt Nam 2019, Bằng khen Uỷ Ban Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam 
Thành phố Hồ Chí Minh 2018, 2019, 2020, Huy chương Vàng Đơn Nam Cầu Lông 
Tỉnh Quảng Bình 2002, Sáng lập Dự án Môi trường Blue&Green đạt giải dự án xuất 
sắc JCI Việt Nam 2015, Giải thưởng Doanh nhân Trẻ Khởi Nghiệp Xuất Sắc 2016 do 
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức, Gia Đình Văn Hóa - Hạnh Phúc 2020 do 
Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành Phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen. 

Ông TRẦN NGỌC BÌNH 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 TRẦN NGỌC BÌNH 

 
Kính thưa Quý cử tri! 
Tôi xin trình bày kế hoạch hành động nếu được bầu làm Đại biểu Hội đồng 

nhân dân Thành phố. Tôi sẽ tập trung chính vào những mục tiêu sau: 
1. Đầu tiên tôi sẽ luôn lắng nghe, tìm hiểu nguyện vọng của Nhân dân, ghi 

nhận đúng các vấn đề của người dân. Từ đó kết nối, phản ánh với chính quyền, 
cơ quan chức năng liên quan nhằm đảm bảo các nguyện vọng, ý chí của Nhân 
dân được lắng nghe, ghi nhận. Tôi cũng sẽ luôn nỗ lực chuyển tải thông tin hai 
chiều từ chính quyền đến địa phương và ngược lại từ địa phương đến chính 
quyền nhằm giúp cho Nhân dân có thêm thông tin để giám sát, đóng góp và thúc 
đẩy cho chính quyền, cơ quan chức năng xây dựng chính sách, ra quyết định, 
thực thi kịp thời và sát với đời sống Nhân dân, hiệu quả lâu dài cho đất nước. 

2. Tôi sẽ tham gia, xây dựng các hoạt động thúc đẩy sự phát triển của cộng 
đồng doanh nghiệp: Với nhiều năm điều hành doanh nghiệp, tham gia các cộng 
đồng doanh nghiệp và đang là Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Thành phố Hồ 
Chí Minh, tôi sẽ tham gia, xây dựng các hoạt động thúc đẩy sự phát triển của 
cộng đồng doanh nghiệp, môi trường kinh doanh lành mạnh công bằng, phát 
triển bền vững. Đặc biệt tôi sẽ ưu tiên hơn vào các doanh nghiệp trẻ, doanh 
nghiệp khởi nghiệp - là những năng lượng mới cho sự phát triển kinh tế của đất 
nước - cùng nhau xây dựng văn hóa phát triển bền vững, hiệu quả và đồng thời 
có những đóng góp tích cực cho xã hội.   

3. Tôi sẽ tham gia đóng góp, đưa ra những giải pháp để cùng xây dựng môi 
trường Thành phố xanh đẹp, thông minh và đáng sống: 

Thành phố Hồ Chí Minh là một Thành phố năng động và hiện đại nhưng 
bên cạnh sự phát triển đáng ghi nhận thì còn nhiều hệ quả tiêu cực về môi 
trường ảnh hưởng đến chất lượng sống như: ô nhiễm không khí, tình trạng ùn 
tắc giao thông, thiếu cây xanh, chất lượng xử lý rác thải thấp… Ở góc độ là một 
Đại biểu Hội đồng nhân dân và từng tham gia các hoạt động về môi trường tôi 
sẽ đề xuất những giải pháp tăng mảng xanh và phân loại rác thải ngay tại nguồn, 
cùng nhau xây dựng một môi trường đáng sống, lành mạnh và trách nhiệm./. 
 
 
 
 
 


