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Mục sư TRẦN THANH TRUYỆN, sinh ngày 19 tháng 3 năm 1957. Quê 

quán: Vĩnh Thanh Vân, Châu Thành, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Hiện 
cư trú tại: Số 02 Hoàng Văn Thụ, Tổ dân phố 21, Khu phố 2, Phường 9, quận 
Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Ông như sau:  
- Từ tháng 10 năm 1980 đến tháng 11 năm 1994: Giáo viên trường Sư 

phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, khoa Kỹ thuật trường Cao Đẳng Sư 
phạm Thành phố Hồ Chí Minh (nay là trường Đại học Sài Gòn). 

- Từ tháng 11 năm 1994 đến tháng 01 năm 2001: Giám đốc công ty Thanh 
Quang, Phó Giám đốc công ty Hoàng Chánh, Trưởng văn phòng đại diện của tập 
đoàn INEXIM. 

- Từ tháng 01 năm 2001 đến tháng 12 năm 2015: Ủy viên Ban Quản trị Cơ 
Đốc Phục Lâm Việt Nam, Tổng thư ký mục sư Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam. 

- Từ tháng 01 năm 2015 đến nay: Hội trưởng Ban Quản trị Trung ương 
Giáo Hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam, Ủy viên Ban Quản trị trường Đại học 
Asia - Pacific, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần giáo dục Forward 
Venture Việt Nam, Chủ tịch Ban Quản trị trường Kinh Thánh Cơ Đốc, Ủy viên 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
thành phố Thủ Đức và quận Phú Nhuận. 

Ông đã được tặng thưởng: Giấy khen Người tốt - Việc tốt nhiều năm liền 
từ năm 2011-2021, Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí 
Minh, Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Mục sư TRẦN THANH TRUYỆN 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: 21, quận Phú Nhuận. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ TRẦN THANH TRUYỆN 

 
Hiện nay tôi là Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Mặt 

trận Tổ quốc thành phố Thủ Đức và quận Phú Nhuận, Hội trưởng Giáo hội Cơ đốc 
Phục Lâm Việt Nam. 

Trong thời gian qua, tôi đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được tập thể tín nhiệm giao 
phó có điều kiện được tham gia đóng góp các ý kiến xây dựng Thành phố phát triển. 

Với vinh dự được Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Thành Phố Hồ Chí Minh giới thiệu 
ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa X. Nếu được cử tri lựa 
chọn làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, tôi sẽ nỗ lực với các trọng tâm sau đây: 

1. Luôn trung thành với đất nước, rèn luyện phẩm chất đạo đức, gắn bó với 
người dân, không ngừng học tập, quan tâm đến tâm tư nguyện vọng, lợi ích chính 
đáng của cử tri. 

2. Thực hiện công tác từ thiện nhân đạo, lưu tâm đến người nghèo, học sinh, 
người cơ nhỡ. Tiếp tục duy trì bữa cơm chay từ thiện miễn phí mỗi Thứ Năm hàng 
tuần, suốt 14 năm qua, tại số 02 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, quận Phú Nhuận. 
Trong đại dịch Covid 19, cùng với Ủy ban Mặt trận các phường trong khu vực đến 
thăm, tặng quà những hộ gia đình khó khăn. 

3. Thực hiện việc biên soạn, dịch thuật, phát hành rộng rãi các sách đã và sẽ 
xuất bản về sức khỏe, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, 
đạo đức xã hội. 

4. Chúng tôi quyết đồng hành với Hội đồng nhân dân Thành phố để có các giải 
pháp, xin được đề xuất: 

- Ghi nhận những phản ánh về việc để có một “Thành phố đáng sống” cần 
được giải quyết hiệu quả thông qua nhiệm kỳ 2021-2026. Nhất là về ô nhiễm môi 
trường, rác thải, ngập nước, cai nghiện ma túy, tệ nạn xã hội, chấn hưng đạo đức xã 
hội trong giao tiếp, giảm ùn tắt và hạn chế tai nạn giao thông, cải thiện nếp sống 
văn minh đô thị. 

- Giáo dục là quốc sách hàng đầu, hướng thanh thiếu niên phục vụ xã hội, tăng 
cường công tác hướng nghiệp, tạo việc làm cho giới trẻ khởi nghiệp, vươn ra tầm quốc tế. 
Phát huy môi trường dân chủ đến với mọi người, xây dựng chính quyền vì dân, do dân và 
của dân. 

- Tạo điều kiện để Thành phố tăng trưởng kinh tế trong mảng phát triển dịch vụ, 
kĩ thuật cao. 

- Xây dựng Thành phố thông minh, đô thị sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, 
thực hiện chuyển đổi số trong quản trị Thành phố.  

- Xây dựng nhà ở xã hội, cải tạo Thành phố xanh - sạch - đẹp, có chất lượng cuộc 
sống tốt. 

- Phát huy gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, chống 
bạo lực, chống xâm hại, bảo vệ quyền lợi của người già neo đơn, phụ nữ và trẻ em, 
chích văc-xin phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. Đề cao gia đình Việt Nam, tôn 
trọng ông bà, cha mẹ, như câu: “Công cha tựa dãy Trường Sơn, Nghĩa mẹ như 
nước Biển Đông Thái Bình”. 

Để có cuộc sống hạnh phúc tại quận Phú Nhuận nói riêng và Thành phố nói 
chung, mọi người cần thể hiện tình yêu và lòng bao dung giữa người với người, với 
phương châm: từng người nỗ lực nhiều hơn để gia đình mình được hạnh phúc và 
sống yêu thương cộng đồng nhiều hơn với những người Việt cao quý!  

Tôi mong đợi sự tín nhiệm của đồng bào cử tri và xin hứa sẽ nỗ lực cống hiến 
hết sức mình để xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng của cử tri./. 


