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Ông TRẦN NAM ĐỨC, sinh ngày 12 tháng 12 năm 1973. Quê quán: 
huyện Triều Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hiện cư trú tại: số 44/21/16, 
đường Phan Xích Long, Tổ dân phố 26, Phường 16, Quận 11.  

Quá trình công tác của Ông như sau: 
- Từ tháng 01 năm 1989 đến tháng 02 năm 2003: công tác tại Xí nghiệp 

Chế biến hải sản và thực phẩm xuất khẩu Quận 5 (thuộc Công ty xuất nhập khẩu 
Chợ Lớn - Cholimex). Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 06 
tháng 11 năm 2002. 

- Từ tháng 3 năm 2003 đến tháng 3 năm 2010: công tác tại Liên đoàn Lao 
động Quận 5. 

- Từ tháng 3 năm 2010 đến tháng 3 năm 2016: công tác tại Ủy ban nhân dân 
Phường 9, Quận 5. 

- Từ tháng 3 năm 2016 đến nay: công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam Quận 5.     

Ông đã được tặng thưởng: Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
năm 2008; Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố năm 2013; Bằng khen của Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố liên tục từ năm 2016 đến năm 2020. 

Ông TRẦN NAM ĐỨC 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: 07, Quận 5. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ TRẦN NAM ĐỨC 

Kính thưa toàn thể bà con cử tri! 
Tôi tên Trần Nam Đức, ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh khóa X.  
Hiện nay, tôi được phân công nhiệm vụ là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam Quận 5, là Đảng ủy viên Đảng ủy Cơ quan quan Đảng - Đoàn thể 
Quận 5. Là ứng cử viên do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố tín nhiệm và giới 
thiệu. Nếu được cử tri tín nhiệm, lựa chọn tôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân 
Thành phố, tôi xem đó là vinh dự và là một trọng trách, qua đó tôi sẽ tập trung vào 
một số nhiệm vụ sau đây: 

Một là, luôn trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, rèn luyện giữ gìn phẩm 
chất đạo đức, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, không tham nhũng, lãng phí; luôn nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo đơn vị thực 
hiện hiệu quả các Nghị quyết Đảng các cấp; luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân. 
Bản thân tham gia đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân Thành phố; tham gia 
thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng 
nhân dân Thành phố; giữ mối liên hệ thường xuyên, sâu sát với cử tri và chịu sự 
giám sát của cử tri; lắng nghe, phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng giải 
quyết hoặc kiến nghị trực tiếp thông qua các kỳ họp của Hội đồng nhân dân Thành 
phố những vấn đề bức xúc, tâm tư và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. 

Hai là, bản thân cùng với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành 
phố Quận 5 triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát và phản 
biện xã hội. Đối với công tác giám sát, sẽ tập trung giám sát việc giải quyết các vấn 
đề còn tồn tại và gây nhiều bức xúc trong nhân dân như: công tác tiếp dân và giải 
quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo; công tác quản lý trật tự đô thị; tình trạng ô nhiễm 
môi trường; công tác đền bù giải tỏa và tái định cư tại các dự án, công trình…nhằm 
đảm bảo lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân trên địa bàn. Đối với hoạt động 
phản biện xã hội, sẽ tập trung phản biện đối với các dự thảo văn bản có liên quan 
trực tiếp đến đời sống của người dân như: vấn đề y tế, giáo dục, an sinh xã hội, môi 
trường nhằm đảm bảo các văn bản khi ban hành phù hợp với thực tiễn cuộc sống và 
được sự ủng hộ, đồng tình của Nhân dân; thông qua các hoạt động của mình, bên 
cạnh đó, luôn quan tâm công tác giảm nghèo bền vững, hỗ trợ bảo tồn văn hóa, phát 
huy bản sắc văn hóa dân tộc, lễ hội mang tính truyền thống, các loại hình văn hóa 
văn nghệ tiêu biểu; tuyên truyền, vận động cộng đồng người Hoa luôn thể hiện yên 
tâm và tin tưởng về đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước, chấp 
hành đúng theo pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. 

Ba là, đóng góp cùng Hội đồng nhân dân Thành phố xây dựng các Nghị 
quyết sát hợp với tình hình của Thành phố và Quận 5, quan tâm xây dựng các 
chính sách phát triển văn hóa, an sinh xã hội...nhằm tạo điều kiện nâng cao chất 
lượng sống cho người dân.  

Để có cơ sở thực hiện chương trình hành động nêu trên, rất mong sẽ nhận 
được sự ủng hộ, tín nhiệm của quý cô, bác, anh, chị. Xin cảm ơn bà con cử tri đã 
quan tâm đến chương trình hành động này./. 


