
TÓM TẮT TIỂU SỬ 
 Ông TRẦN VĂN KHUYÊN 

- Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn. 
- Tiến sĩ Triết học, Thạc sĩ Giáo dục Chính trị; Cử 
nhân Giáo dục Chính trị; Cử nhân ngôn ngữ Anh; 
Chứng chỉ Đại học Tài chính - Ngân hàng; Cao cấp lý 
luận Chính trị.   
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
nhiệm kỳ 2011 - 2016; Đại biểu Hội đồng nhân dân 
quận Gò Vấp nhiệm kỳ 1999 - 2004; 2004 - 2009; Đại 
biểu Hội đồng nhân dân  Phường 1, quận Gò Vấp 
nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
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: 31         Huyện Hóc Môn 

 
 

 

Ông TRẦN VĂN KHUYÊN, sinh ngày 09 tháng 9 năm 1967.  
Quê quán: xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.  
Hiện cư trú tại: Số 04, đường số 3, Khu dân cư City Land (168 Phan Văn Trị), Tổ 15, 

Khu phố 2, Phường 5, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Quá trình công tác của Ông như sau: 
- Từ tháng 5 năm 1986 đến tháng 01 năm 1988: Thư ký đánh máy Văn phòng Huyện ủy 

huyện Cần Giờ (huyện Duyên Hải cũ). 
- Từ tháng 02 năm 1988 đến tháng 02 năm 1989: Phó Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh Đài Phát thanh huyện Cần Giờ. 
- Từ tháng 3 năm 1989 đến tháng 7 năm 1989: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh Công ty Xuất nhập khẩu huyện Cần Giờ. 
- Từ tháng 7 năm 1989 đến tháng 01 năm 1991: tham gia học lớp Trung cấp lý luận 

chính trị và Trung cấp Thanh vận tập trung. 
- Từ tháng 01 năm 1991 đến tháng 3 năm 1993: Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh Công ty Xuất Nhập khẩu huyện Cần Giờ, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Cần Giờ.  

- Từ tháng 3 năm 1993 đến tháng 7 năm 1995: Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên 
Thường trực Quận Đoàn quận Gò Vấp, Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 
30 tháng 4 năm 1995 tại Chi bộ cơ quan Quận Đoàn Gò Vấp. 

- Từ tháng 7 năm 1995 đến tháng 7 năm 2002: Phó Bí thư Thường trực Quận Đoàn 
quận Gò Vấp; Quận ủy viên, Bí thư Quận Đoàn quận Gò Vấp. 

- Từ tháng 7 năm 2002 đến tháng 6 năm 2005: lần lượt đảm nhận các chức vụ Quận ủy 
viên, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường 
1, quận Gò Vấp. 

- Từ tháng 6 năm 2005 đến tháng 3 năm 2012: Ông là Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, 
Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Gò Vấp; Bí thư Đảng 
ủy Cơ quan Đảng - Đoàn thể quận Gò Vấp. 

- Từ tháng 3 năm 2012 đến tháng 7 năm 2020: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu 
hạng Một thành viên. 

- Từ tháng 7 năm 2020 đến nay: Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn. 
Ông đã được tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2014); Bằng khen 

Thủ tướng Chính phủ năm 2011, Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 
2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 và của Bộ Xây dựng 2017, 2019. 

Ông TRẦN VĂN KHUYÊN 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 tại đơn vị bầu cử số: 31 huyện Hóc Môn. 

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV 
VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

NHIỆM KỲ 2021 – 2026 

 



CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ TRẦN VĂN KHUYÊN 

 

1. Luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ là người đại diện cho ý chí, nguyện 
vọng của Nhân dân; trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những kiến 
nghị của cử tri; đưa tiếng nói của cử tri đến từng cơ quan chức năng xem xét, giải 
quyết đúng quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của Nhân dân; nhất là tham gia góp ý những vấn đề thiết thực, cụ thể ảnh hưởng 
đến đời sống Nhân dân và định hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; 
giám sát hoạt động các cơ quan nhà nước của huyện và Thành phố.  

2. Niềm trăn trở rất lớn của tôi đó là những vấn đề tồn đọng, kéo dài liên 
quan lĩnh vực đất đai, xây dựng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống Nhân dân và 
sự phát triển chung của huyện; do đó, bản thân chủ động đề xuất các giải pháp 
và cùng tập thể lãnh đạo huyện Hóc Môn tháo gỡ khó khăn; kiến nghị cấp có 
thẩm quyền giải quyết những vấn đề tồn đọng, kéo dài liên quan lĩnh vực đất 
đai, xây dựng để sớm giải quyết hồ sơ nhà đất, đáp ứng nhu cầu bức thiết, 
nguyện vọng chính đáng, hợp pháp và tạo điều kiện cho Nhân dân nâng cao chất 
lượng cuộc sống. Quan tâm kiến nghị đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng giao thông; 
sớm hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng đường Đặng Thúc Vịnh; nâng cấp hệ 
thống thoát nước để giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ tại các tuyến đường; 
giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường; đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch 
cho sinh hoạt của Nhân dân. 

3. Huy động các nguồn lực phát triển kinh tế, tập trung cải thiện môi 
trường đầu tư để thu hút, mời gọi doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất, kinh doanh 
trên địa bàn huyện, tạo ra nhiều việc làm ổn định, tăng thu nhập cho lực lượng 
lao động, nhất là lao động nông thôn. Quan tâm chăm lo, cải thiện và nâng cao 
đời sống vật chất, tinh thần của người dân; thực hiện hiệu quả chính sách an sinh 
xã hội, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tầng lớp Nhân dân tiếp cận, sử dụng 
các dịch vụ, tiện ích xã hội, nhất là các nhu cầu thiết yếu về y tế, giáo dục, văn 
hóa; đầu tư xây dựng mới 16 trường học trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo 
tất cả con em huyện Hóc Môn đều được đến trường; thực hiện tốt công tác “đền 
ơn đáp nghĩa”, chăm lo gia đình chính sách, nhà ở cho người nghèo, hỗ trợ vay 
vốn sản xuất, kinh doanh, tạo lập cuộc sống ổn định; tạo nhiều sân chơi, công 
trình, cơ sở văn hóa công cộng phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho Nhân dân 
trên địa bàn huyện, xã - thị trấn; xây dựng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo; phòng chống tệ nạn xã hội, kéo giảm tai nạn 
giao thông, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ bình yên cho cuộc 
sống Nhân dân. 

4. Quyết tâm lãnh đạo thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng 
chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, 
rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính, nâng cao tỷ lệ hài lòng của người 
dân, doanh nghiệp; bảo đảm thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong phục 
vụ Nhân dân. Chấn chỉnh, cải tiến phương thức làm việc, đề cao tinh thần trách 
nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ, công chức; kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, 
công chức có những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, vô cảm trong thực 
hiện nhiệm vụ; ngày càng xây dựng vững chắc lòng tin trong Nhân dân. 

5. Luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức trong sạch, gương mẫu, tác phong và 
lề lối làm việc nghiêm túc; gần gũi, giản dị, hòa đồng, đoàn kết, chia sẻ và luôn 
mong muốn góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân 
cùng chung sức, đồng lòng, cộng đồng trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng 
quê hương Hóc Môn sớm phát triển thành Quận giai đoạn 2021 - 2030./. 


