
TÓM TẮT TIỂU SỬ 
Bà NGUYỄN TRẦN PHƯỢNG TRÂN 
- Thành ủy viên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, 
Cử nhân Xã hội học, Cử nhân Chính trị. 
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 
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: 09     Quận 7 

Bà NGUYỄN TRẦN PHƯỢNG TRÂN, sinh ngày 28 tháng 01 năm 1976, 
quê quán: phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hiện cư trú tại: 135/56 
Trần Hưng Đạo, Tổ 49, Khu phố 3, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Bà như sau:  
- Từ tháng 9 năm 1994 đến tháng 8 năm 2008: Bà lần lượt giữ các chức vụ sau: 

Cộng tác viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 17, quận Gò Vấp; Cán bộ Hội Liên 
hiệp Phụ nữ quận Gò Vấp; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Gò Vấp. Bà 
được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 08 tháng 12 năm 2003. 

- Từ tháng 5 năm 2008 đến tháng 02 năm 2013: Phó Chủ tịch Thường trực Liên 
đoàn Lao động quận Gò Vấp; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận Gò vấp, Ủy 
viên Ban Thường vụ Quận ủy Gò Vấp, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp. 

- Từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 5 năm 2019: Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban 
Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Bí thư 
Quận ủy quận Bình Tân; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Bình Tân. Bà là 
Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

- Từ tháng 6 năm 2019 đến nay: Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy Thành phố 
Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban 
Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025, Ủy 
viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Bà đã được tặng thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen 
của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của Phụ 
nữ Việt Nam, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận, Kỷ niệm chương Cựu chiến 
binh Việt Nam, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Chăm sóc và Phát huy vai trò người 
cao tuổi Việt Nam, chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020 và nhiều Bằng khen, giấy khen 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bà NGUYỄN TRẦN PHƯỢNG TRÂN 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: 09, Quận 7. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ NGUYỄN TRẦN PHƯỢNG TRÂN 

 

Tôi tên Nguyễn Trần Phượng Trân, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ 
nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 
khóa IX. Tôi vinh dự 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 khóa X. Nếu được 
cử tri lựa chọn tôi tiếp tục làm Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, tôi sẽ hành 
động tập trung vào các nội dung chính như sau: 

1. Tôi nỗ lực làm tốt vai trò, nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân,  thường 
xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân qua các buổi tiếp xúc cử tri, đi cơ sở 
lắng nghe ý kiến, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, phản ánh kịp thời 
đến Hội đồng nhân dân những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, ý kiến đóng góp của 
cử tri. Tham gia giám sát việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Nhà nước tại địa 
phương, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. 

2. Là ứng cử viên hoạt động trong tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, tôi 
cùng với Hội luôn quan tâm giám sát việc thực hiện Luật Bình đẳng giới, an toàn 
thực phẩm, chất lượng khám chữa bệnh và các chính sách an sinh xã hội như: Chính 
sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chính sách người có công, các chính sách đối 
với người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ và trẻ em… để họ được chăm sóc và bảo 
vệ tốt hơn. Phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng và chăm lo hạnh phúc gia đình, 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.  

3. Tăng cường phối hợp với các ngành thực hiện có hiệu quả các chương trình, 
đề án, kế hoạch phát triển Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025 về môi 
trường, giáo dục, cải cách hành chính, giới thiệu việc làm, tiêu chí đánh giá gia đình 
hạnh phúc, công viên cây xanh công cộng, y tế cộng đồng...hướng đến mục tiêu vì 
hạnh phúc của Nhân dân. 

4. Không ngừng rèn luyện, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, học tập kinh nghiệm 
và giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ Hội; tham gia ý kiến với Hội đồng 
nhân dân thành phố để có những quyết sách phù hợp, kịp thời phục vụ đời sống của 
Nhân dân, xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân. 

Tôi mong nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của đồng bào cử tri./. 


