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Ông TRƯƠNG TRUNG KIÊN, sinh ngày 05 tháng 5 năm 1974.  
Quê quán: Xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội.  
Hiện cư trú tại: C2 Cư xá Thủy Lợi 301, Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 
Quá trình công tác của Ông như sau: 
- Từ tháng 01 năm 1997 đến tháng 4 năm 1998: Công tác tại Trường Đại học 

Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ: Cán bộ trợ giảng môn Quy hoạch. 
- Từ tháng 4 năm 1998 đến tháng 4 năm 2000: Học Thạc sĩ tại trường 

Newshool of Architecture, Thành phố San Diego.  
- Từ tháng 5 năm 2000 đến tháng 8 năm 2003: Kiến trúc sư, nhân viên thiết 

kế Công ty Anthony Taylor Consultants, Thành phố Escondido, tiểu bang 
California, Hoa Kỳ. 

- Từ tháng 9 năm 2003 đến tháng 10 năm 2005: Công tác tại Trường Đại học 
Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ: Giảng viên khoa Quy hoạch đô thị. 

- Từ tháng 10 năm 2005 đến tháng 12 năm 2005: Chuyên viên Phòng Quản 
lý quy hoạch khu trung tâm Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Ông được kết nạp vào 
Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 14 tháng 11 năm 2005. 

- Từ tháng 12 năm 2005 đến tháng 6 năm 2016: Phó Trưởng phòng Quản lý 
quy hoạch khu trung tâm (2005 - 2007), Phó Trưởng phòng Quản lý không gian 
kiến trúc đô thị (2007 - 2008), Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch khu trung tâm 
Sở Quy hoạch Kiến trúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở 
Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (2015 - 6/2016) 

- Từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 11 năm 2020: Đại biểu Hội đồng nhân 
dân Thành phố Khóa IX, Trưởng ban Đô thị Hội đồng nhân dân Thành phố 
nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

- Từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 01 năm 2021: Phó Bí thư Quận ủy, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 3 năm 2021 đến nay: Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ông đã được tặng thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2014), 
Bằng khen của Bộ Xây dựng (năm 2012), Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Ông TRƯƠNG TRUNG KIÊN 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: 24, quận Tân Phú. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ TRƯƠNG TRUNG KIÊN 

 
Tôi tên Trương Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc, là 

Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi đã 
nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của người Đại biểu, thực hiện các nội dung chương 
trình hành động của bản thân đã báo cáo với cử tri khi ứng cử. 

Nay, tôi vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố 
tiếp tục giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa X, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là Đại biểu Hội đồng nhân 
dân Thành phố, tôi sẽ: 

1. Tiếp tục phát huy dân chủ, tích cực đối thoại, lắng nghe, tiếp thu, bàn 
bạc với cử tri về các vấn đề, lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là những vấn 
đề bức xúc của đô thị liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh; qua đó, phát huy 
sáng kiến và thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân, quy tụ sức mạnh đoàn kết 
nhằm tạo sự đồng thuận của cử tri cùng tham gia giải quyết các vấn đề còn tồn 
tại, góp phần nâng cao mọi mặt đời sống của Nhân dân Thành phố. 

2. Phát huy kiến thức, năng lực nghề nghiệp, chuyên môn của bản thân trong 
lĩnh vực công tác quy hoạch và quản lý đô thị, có sự sáng tạo và đổi mới phương 
pháp tư duy trong công tác quy hoạch đô thị của Thành phố để các đồ án quy hoạch 
đô thị có chất lượng, có tính dự báo tốt, sát với nhu cầu thực tiễn, có tính khả thi 
cao nhằm tăng tính hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị trên tất cả các lĩnh vực hướng 
tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, phù hợp với định hướng chiến lược 
phát triển Thành phố bền vững, ngày càng văn minh, hiện đại. 

3. Tham gia góp ý, xây dựng, đề xuất chiến lược, cơ chế, chính sách, giải 
pháp phù hợp với chức năng hoạt động và vai trò, vị trí của Hội đồng nhân dân 
Thành phố để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ 
XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt là các chương trình, đề án thực hiện Nghị 
quyết của Đại hội Đảng bộ Thành phố đề ra. 

4. Giữ mối liên hệ mật thiết và chịu sự giám sát của cử tri, là người đại 
diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của cử tri; trên cơ sở quyền 
hạn và chức trách, nhiệm vụ của Đại biểu theo Luật định, tôi sẽ thực hiện tốt vai 
trò của người Đại biểu, tham gia góp ý xây dựng các Nghị quyết Hội đồng nhân 
dân, các chủ trương, chính sách, giải pháp của chính quyền Thành phố bằng sự 
hiểu biết chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao nhằm kịp thời giải quyết 
những vấn đề của đời sống xã hội mà cử tri quan tâm như: bảo vệ môi trường 
sống, nâng cao phúc lợi xã hội chăm lo dân nghèo và các đối tượng chính sách, 
tạo điều kiện để nhân dân tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ công về văn hóa, 
giáo dục, y tế, đơn giản hóa các thủ tục hành chính để doanh nghiệp hoạt động, 
phát triển sản xuất, kinh doanh… 

Cuối cùng tôi mong được cử tri tin tưởng, ủng hộ để tôi thực hiện lời hứa 
trong chương trình hành động của mình, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân 
dành cho bản thân./. 


