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Ông TRẦN VIỆT ANH, sinh ngày 11 tháng 7 năm 1962. Quê quán: xã Xuân Lộc, 
huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện cư trú tại: 27D6 - 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Tổ 18, 
Khu phố 2, Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Ông như sau: 
- Từ tháng 9 năm 1986 đến tháng 12 năm 1990: công tác tại Bộ Lương thực. 
- Từ tháng 12 năm 1990 đến tháng 11 năm 1998: Chủ cơ sở kinh doanh cá thể Thái Sơn. 
- Từ tháng 11 năm 1998 đến tháng 02 năm 2000: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - 

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Nam Thái Sơn. 
- Từ tháng 02 năm 2000 đến tháng 8 tháng 2000: học khóa đào tạo Kinh 

doanh cao cấp tại Trường Đại học California-Riverside (UCR), Hoa Kỳ. 
- Từ tháng 02 năm 2001 đến tháng 9 năm 2001: học khóa đào tạo Quản lý cao 

cấp AOTS tại OSAKA, Nhật Bản. 
- Từ tháng 9 năm 2001 đến nay: Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp các Khu 

Chế xuất & Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ Tịch hội Doanh nghiệp 
Thủ Đức, Phó Chủ tịch Hội Cao Su Nhựa Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội 
đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn. 

Ông đã được tặng thưởng: Huân chương lao động hạng Nhì (2019), Huân 
chương lao động hạng Ba (2013), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2003, 2013), 
Danh hiệu “Doanh Nhân Việt Nam Tiêu biểu” (2019), Doanh nhân tiêu biểu khối doanh 
nghiệp địa phương (2009, 2013, 2015, 2016), Bằng khen của Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (2009, 2013), Bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 
Nam (2002), Giải thưởng Sao Đỏ (2002), Danh hiệu Doanh nhân Thành phố Hồ Chí 
Minh tiêu biểu (2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2020), Bằng 
khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2000, 2002, 2004, 2005, 
2008,2009, 2010, 2014, 2015, 2016, 2020), Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh (2014), 
Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (2012), 
Doanh Nghiệp Trẻ Xuất Sắc (2000). 

Ông TRẦN VIỆT ANH 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: 06, Quận 4. 

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 VIỆT ANH 

Tôi là Trần Việt Anh, hiện là Ủy viên Ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức, Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố, Chủ tịch Ban Vận động Hiệp hội tái chế chất thải 
Việt Nam. 

Tôi ý thức sâu sắc rằng, Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố là người đại 
diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và người dân nói chung tại địa phương nơi 
ứng cử. Tôi ứng cử Hội đồng nhân dân Thành phố với mong muốn được đưa tiếng 
nói, kỳ vọng chính đáng của cử tri vào những quyết định, chủ trương, biện pháp xây 
dựng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, góp phần nâng cao chất lượng sống 
vật chất, tinh thần của Nhân dân địa phương. Để thực sự trở thành đại biểu của cử tri, 
tôi sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện chương trình hành động sau đây: 

1. Nỗ lực, tận tâm trong nhiệm vụ là người đại diện cho tiếng nói và tâm tư 
nguyện vọng của cử tri để phản ánh với các cơ quan ban ngành có liên quan, tại 
các kỳ họp Hội đồng nhân dân để giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm một 
cách kịp thời, đầy đủ và chính xác. Cam kết sẽ luôn giữ mối liên hệ mật thiết 
gắn bó với cử tri; triển khai văn phòng trực tuyến để tiếp nhận kịp thời, nhanh 
chóng các thông tin từ cử tri; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri có thể tiếp 
xúc, ý kiến, kiến nghị về những vấn đề bức xúc và cần được giải quyết. 

2. Là một thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố, tôi sẽ cùng với 
các doanh nghiệp Thành phố nỗ lực đem hết kiến thức, kinh nghiệm của mình tham 
gia vào việc xây dựng, phát triển cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa 
và nhỏ, hộ cá thể; đặc biệt quan tâm phối hợp cùng các cơ quan chức năng nghiên 
cứu triển khai các mô hình chuyển đổi số, giải pháp khả thi cho các doanh nghiệp 
trong giai đoạn hậu Covid phù hợp với định hướng phát triển của Thành phố.  

3. Tích cực tham gia các công tác xã hội, đóng góp cho các hoạt động xóa đói giảm 
nghèo với mục tiêu: Thực hiện công tác an sinh xã hội là trách nhiệm của doanh nghiệp 
đối với cộng đồng và thành phố. Duy trì và phát triển hơn nữa các Quỹ do tôi sáng lập 
như: Quỹ doanh nhân vì cộng đồng, Quỹ học bổng Trần Đình Trấp, Quỹ học bổng dành 
cho sinh viên 5 tốt… 

4. Trên cương vị là Chủ tịch Ban Vận động Hiệp hội tái chế chất thải Việt Nam, 
tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống cho 
cử tri cũng như người dân Thành phố nói chung. Kiến nghị Hội đồng nhân dân Thành 
phố về những giải pháp, các chương trình, hoạt động xử lý, giảm thiểu chất thải, thu 
gom, phân loại  và tái chế rác thải…từ Thành phố xuống các địa phương, đảm bảo cử tri 
và người dân Thành phố có một môi trường sống an toàn và lành mạnh.  

5. Là đại diện của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố ứng cử Hội đồng nhân 
dân, tôi cam kết sẽ cùng các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố luôn hoạt động 
kinh doanh theo đúng những quy định của pháp luật, tôn trọng và đảm bảo những 
quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, đảm bảo duy trì việc làm, tạo việc làm 
cho người lao động và góp phần vào phát triển kinh tế Thành phố. 

Tôi xin cảm ơn sự tín nhiệm giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam Thành phố và tôi xin cam kết sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự tín 
nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và bà con cử tri./. 


