
TIỂU SỬ TÓM TẮT 
Ông TRẦN VĂN NAM 

- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh. 
- Tiến sĩ Luật, 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: 26   Huyện: Bình Chánh. 

 
Ông TRẦN VĂN NAM, sinh ngày 23 tháng 7 năm 1970.  

Quê quán: xã Tịnh Thọ,  huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.  
Hiện cư trú tại: Số 35/5B, ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Ông như sau: 
- Từ tháng 01 năm 1998 đến tháng 9 năm 1999: Tập sự tại Viện Kiểm sát 

nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Từ tháng 10 năm 1999 đến tháng 3 năm 2005: Chuyên viên, Kiểm sát viên 

Viện Kiểm sát Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông được kết nạp vào Đảng 
Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 9 năm 2001. 

- Từ tháng 4 năm 2005 đến tháng 10 năm 2005: Chuyên viên, Phó Chánh 
Văn phòng Huyện ủy Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 11 năm 2005 đến tháng 7 năm 2010: Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm 
Thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 12 năm 2012: Ủy viên Ban Thường vụ, 
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 01 năm 2013 đến tháng 10 năm 2014: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra 
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 3 năm 2020: Phó Chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021: Thành ủy viên, Phó Chủ 
nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 3 năm 2021 đến nay: Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh. 
 

Ông đã được tặng thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014. 
 

Ông TRẦN VĂN NAM 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: 26, huyện Bình Chánh. 

 

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 ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ TRẦN VĂN NAM 

 

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, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026. Từ đặc điểm chung của huyện Bình Chánh, tôi nhận thức rõ 
trách nhiệm đối với những khó khăn, bức xúc mà Nhân dân, cử tri quan tâm, quá 
trình công tác tôi luôn ý thức, trách nhiệm trong từng vị trí việc làm, với vai trò 
là Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, tôi quan tâm các vấn đề trọng tâm sau: 

1. Qua thực tiễn nhiều năm công tác tại cơ quan chuyên môn của Thành ủy, 
tôi có nhiều thông tin và am hiểu cơ bản tình hình địa bàn Thành phố nói chung 
và huyện Bình Chánh nói riêng, thuận lợi trong tham gia ý kiến cùng với Hội 
đồng nhân dân Thành phố có những quyết sách đúng đắn, kịp thời phù hợp với 
thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của Nhân dân. 

 2. Lãnh đạo tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI 
của Thành phố và 19 chỉ tiêu chủ yếu, 04 chương trình trọng điểm phát triển 
huyện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 
2025 vào thực tiễn cuộc sống. Tập trung phát triển kinh tế, tăng cường quản lý 
đô thị, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chỉnh trang đô thị; lãnh đạo điều 
chỉnh những bất cập trong quy hoạch phù hợp với tốc độ phát triển của huyện; 
phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo hướng đô thị và tạo nền tảng đẩy nhanh 
tiến độ chuyển huyện Bình Chánh thành Quận.  

3. Đẩy nhanh các giải pháp bồi thường và thực hiện các dự án, trong đó 
kiên trì kiến nghị thu hồi các dự án chậm triển khai gây khó khăn, bức xúc cho 
nhân dân. Tăng cường mời gọi đầu tư và hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp, 
tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển; quan tâm cung cấp nước sạch đảm 
bảo nhu cầu sinh hoạt thiết yếu cho Nhân dân; đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ 
môi trường, lãnh đạo hệ thống chính trị chung sức thực hiện hiệu quả Chương 
trình xây dựng thành phố xanh - thân thiện môi trường, nâng cao chất lượng 
cuộc sống của Nhân dân. 

4. Chú trọng đầu tư xây dựng mới trường học, cơ sở vật chất, trang thiết 
bị dạy và học hiện đại, nâng cao chất lượng và đáp ứng yêu cầu hiệu quả dạy và 
học; tập trung đào tạo nghề và giải quyết việc làm, chăm lo phát triển y tế, nâng 
cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. 

5. Lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 
điều hành, đơn giản hóa và công khai minh bạch các thủ tục hành chính, đổi mới 
phương thức phục vụ của chính quyền nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành 
chính đúng hạn, quan tâm đến chỉ số hài lòng của người dân. 
 Tôi mong nhận được sự tín nhiệm của quý cử tri để giúp tôi có cơ hội 
thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra./. 


