
 
 

TÓM TẮT TIỂU SỬ 

BÀ CHÂU TUYẾT VÂN 
- Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Taekwondo 
Việt Nam, Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên; Vận 
động viên Taekwondo đội tuyển Quốc gia, vận động 
viên Taekwondo đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh 
- Cử nhân khoa học thể thao chuyên ngành tổ chức 
sự kiện trường Đại học Tôn Đức Thắng 
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: 12     Quận 11 

 

Bà CHÂU TUYẾT VÂN, sinh ngày 11 tháng 10 năm 1990. Quê quán: 
Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cư trú tại: 46/15/11 đường 
Xóm Chiếu, Tổ dân phố 46, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Bà như sau: 

Từ tháng 01 năm 2008 đến nay: Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn 
Taekwondo Việt Nam, vận động viên đội tuyển quyền Taekwondo thuộc Trung 
tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Trung 
tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Quốc gia 2. 

Bà đã được tặng thưởng: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (năm 2013, 
2014, 2015, 2017), Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2008), Bằng khen của 
Bộ Văn hóa Thể thao, Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 
Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013. 

Bà CHÂU TUYẾT VÂN 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: 12, Quận 11. 
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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 CHÂU TUYẾT VÂN 

 
Kính thưa Quý vị cử tri!  
Tôi tên Châu Tuyết Vân, sinh ngày 11 tháng 10 năm 1990. 
Hiện là Vận động viên Taekwondo thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh 
niên, Công dân trẻ tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi rất vinh dự và tự 
hào khi 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 nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi 
rất mong muốn nhận được sự tín nhiệm của Quý vị cử tri để trở thành Đại biểu 
Hội đồng nhân dân Thành phố. Với sức trẻ và luôn nỗ lực, đồng thời lan tỏa 
năng lượng, tinh thần thể thao đến mọi người. Tôi xây dựng chương trình hành 
động với các nội dung sau:  

- Góp tiếng nói và cùng hành động với Ngành Thể dục Thể thao Thành 
phố triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển ngành Thể dục Thể thao Thành 
phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2035” trong đó trọng tâm là phát triển sức 
khỏe Nhân dân với trên 30% dân số cùng nhau tập luyện thể thao mỗi ngày. Tôi 
khao khát đưa Thể thao võ tự vệ vào trường học, đặc biệt khả năng tự vệ chiến 
đấu cho lực lượng vũ trang, kỹ năng tự vệ cho nữ nhân viên văn phòng và trẻ 
em, giúp thanh niên tránh xa những tệ nạn xã hội, những hành vi ảnh hưởng đến 
trật tự xã hội, sức khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc, với Nhân dân, nghiêm chỉnh chấp 
hành, vận động gia đình và người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Luôn nêu cao tinh thần, thái độ 
gương mẫu trong mọi hành động. Đại diện gần 3.000 lực lượng vận động viên 
Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu nỗ lực tập luyện và quyết tâm thi đấu đạt 
thành tích cao trên đấu trường thể thao quốc tế, làm rạng danh Thành phố mang 
tên Bác, xây dựng hình ảnh con người Việt Nam văn minh, thân thiện, nghĩa 
tình trong mắt bạn bè Năm châu. Tham gia các hoạt động đoàn đội nhằm lan tỏa 
đến các bạn thanh niên tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Bản thân tôi sẽ luôn “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

- Tiếp tục vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. 
Nâng cao nhận thức của người dân, về ý nghĩa giá trị và tác dụng của thể dục thể 
thao, nhằm nâng cao thể chất và tầm vóc cho người Việt Nam, tăng cường công 
tác giáo dục thể chất và thể thao trong trường học, phát triển các loại hình dịch 
vụ Thể thao, kinh tế Thể thao, đặc biệt là nâng cao nhận thức về Thể thao giải 
trí, Thể thao du lịch, Thể thao sức khỏe. 

Là ứng cử viên nữ, là vận động viên, là người dân Thành phố Hồ Chí 
Minh, tôi xin nguyện đem sức nhỏ đóng góp xây dựng, hoàn thành sứ mệnh 
được giao góp phần làm cho Thành phố ngày càng phát triển và khỏe mạnh. 

Cuối cùng tôi mong được sự tín nhiệm của Quý vị cử tri. Xin chân thành 
cảm ơn! 


