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Bà TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA, sinh ngày 27 tháng 3 năm 1970. 
Quê quán: xã Hàng Kênh, huyện Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 
Hiện cư trú tại: 41F/37 đường Đặng Thùy Trâm (Bình Lợi), Tổ 66, Khu phố 4, 

Phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Quá trình công tác của Bà như sau:  
- Từ tháng 4 năm 1990 đến tháng 4 năm 2003: công tác tại Ủy ban nhân dân 

Phường 25 quận Bình Thạnh lần lượt giữ các chức vụ: Chuyên trách Ủy ban Bảo 
vệ Chăm sóc trẻ em; chuyên trách Hội Chữ thập đỏ, Phó Bí thư Đoàn; Phó Chủ 
tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận, Chủ tịch Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Phường; Ủy viên Lao động - Thương binh và Xã hội. Bà được kết nạp vào 
Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 07 tháng 01 năm 1994. Bà là Đại biểu Hội đồng 
nhân dân Phường nhiệm kỳ 1999 - 2004. 

-  Từ tháng 4 năm 2003 đến tháng 11 năm 2011: lần lượt giữ các chức vụ: Phó 
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thạnh; Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban 
Dân vận Quận ủy; Bí thư Đảng ủy Phường 15; Bí thư Đảng ủy Phường 13, quận 
Bình Thạnh. 

- Từ tháng 12 năm 2011 đến nay: Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Bà là 
Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Bà đã được tặng thưởng: Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội (2000), Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (2020), Bằng khen của 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (2017), Bằng khen của Chính ủy Quân Khu 7 
(2017), Bằng khen của Hội Nữ Trí thức Việt Nam (2019), 09 Bằng khen của Ủy 
ban nhân dân Thành phố, nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở, Kỷ niệm chương 
vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận, Kỷ 
niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc, Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ. 

Bà TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA 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: 01, thành phố Thủ Đức. 

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 THỊ PHƯƠNG HOA 

 
Tôi tên là Trần Thị Phương Hoa là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Thành phố Hồ Chí Minh, Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa IX. 
Trong nhiệm kỳ qua tôi đã nỗ lực học tập, rèn luyện thực hiện tốt nhiệm vụ Đại 
biểu của Nhân dân.Trong các kỳ họp tôi đã chuyển những đề xuất ý kiến, 
nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Thường trực Hội đồng nhân dân Thành 
phố cũng như tại nghị trường, nhiều ý kiến được lãnh đạo Thành phố ghi nhận 
giải quyết, góp phần giúp địa phương phát triển.  

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. Đây là niềm vinh dự, tự hào 
cũng là trách nhiệm rất lớn, giai đoạn 5 năm tới Thành phố Hồ Chí Minh tập 
trung đẩy nhanh tốc độ phát triển đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, thực hiện 
đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, xây dựng đô thị thông minh, phát 
triển văn hóa, nâng cao phúc lợi xã hội, để mọi người dân đều có cuộc sống thật 
tốt. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 
tôi sẽ tập trung thực hiện một số nội dung sau:  

1. Bản thân sẽ phấn đấu rèn luyện về chuyên môn, đạo đức, tác phong bản 
lĩnh chính trị là cán bộ, đảng viên gương mẫu. Thực hiện tốt trách nhiệm của 
Đại biểu liên hệ chặt chẽ, gặp gỡ tiếp xúc lắng nghe các ý kiến phản ánh, kiến 
nghị của cử tri. Đề xuất với các cấp Chính quyền giải quyết hoặc kiến nghị, chất 
vấn, giám sát thông qua các kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố. 

2. Trong các kỳ họp nghiên cứu đóng góp ý kiến cho chương trình hành 
động của Thành phố về những giải pháp giải quyết tốt các vấn đề ô nhiễm môi 
trường, ùn tắt giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, vấn đề nước sạch, khám 
chữa bệnh…  để phục vụ tốt hơn nhu cầu cuộc sống của Nhân dân. 

3. Là ứng cử viên nữ, đại diện cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, tôi sẽ 
tiếp tục đề xuất các giải pháp xây dựng Thành phố “An toàn cho Phụ nữ và trẻ em” 
cụ thể về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nạn “tín dụng đen”, nạn bạo hành 
gia đình, xâm hại trẻ em gái; hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp, giới thiệu vay vốn phát 
triển kinh tế gia đình, trao phương tiện sinh kế, chăm lo gia đình chính sách, hộ 
nghèo khó khăn, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học…. đồng thời tăng 
cường công tác truyền thông giáo dục đời sống gia đình, tiền hôn nhân, kiến thức 
kỹ năng sống, kỹ năng làm cha mẹ xây dựng gia đình hạnh phúc. 

Với tâm huyết và trách nhiệm của mình Tôi mong muốn được cô bác anh 
chị cử tri ủng hộ bầu tôi là Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố để tôi có 
thêm điều kiện góp phần xây dựng Thành phố phát triển bền vững. Cuộc sống 
người dân luôn hạnh phúc thịnh vượng.   

Xin trân trọng cảm ơn./. 


