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Linh Mục MARTINÔ TRẦN QUANG VINH, sinh ngày 22 tháng 5 năm 
1974. Quê quán: Xã Lạc Thành, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Hiện cư trú tại: 
Nhà Thờ Tắc Rỗi, số 1, đường số 1, khu dân cư Tân Mỹ, phường Tân Phú, Quận 7. 

Quá trình công tác của Ông như sau:   
- Từ tháng 6 năm 1999 đến tháng 7 năm 2005: Đại Chủng sinh - Đại  Chủng 

viện Thánh Giuse, được thụ phong Linh mục năm 2005 tại Nhà thờ Chánh Tòa Đức 
Bà - Sài Gòn. 

- Từ tháng 7 năm 2005 đến nay: Linh mục phụ tá Giáo xứ Chợ Cầu Quận 12, 
Linh mục phụ tá Giáo xứ Phú Xuân huyện Nhà Bè, Linh mục Chánh xứ Giáo xứ Tắc 
Rỗi Quận 7, Linh Mục Chánh xứ Giáo xứ Thuận Phát Quận 7; Quản nhiệm Giáo xứ 
An Thới Đông Cần Giờ, Linh mục Chánh xứ Giáo xứ Tắc Rỗi Quận 7, đại biểu Hội 
đồng nhân dân Quận 7 nhiệm kỳ 2016 - 2021, Trưởng ban Đoàn kết Công giáo Quận 
7, Thành viên Hội Cựu Chiến Binh phường Tân Phú - Quận 7, Ủy viên Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Quận 7, Phó Chủ tịch Ủy ban 
Đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công Giáo 
Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Thư ký Hội Liên Hiệp Thanh Niên 
Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Thành viên Hội đồng tư vấn về dân tộc Tôn giáo 
của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Ông đã được tặng thưởng: Bằng khen của Ủy Ban Đoàn kết Công giáo Việt 
Nam năm 2020, Bằng khen của Bộ Công An năm 2020, Bằng khen của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. 

Linh Mục MARTINÔ TRẦN QUANG VINH 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. 

            
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 LINH MỤC MARTINÔ TRẦN QUANG VINH 

 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đặc biệt là Đại biểu Tôn giáo, tôi nguyện 
mang hết sức mình: 

1. Cố gắng nỗ lực cùng với các đại biểu có ý kiến, sáng kiến đóng góp vào 
việc xây dựng các chủ trương của Thành phố về các lãnh vực Văn hóa, Giáo dục, 
Y tế, Xã hội…hầu đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của một Thành phố 
văn minh, hiện đại, nghĩa tình.  

2.  Lắng nghe những tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân trong 
Quận nhà để có những đề xuất về những chủ trương, giải pháp đáp ứng nhu cầu 
lợi ích chính đáng của người dân. Gắn bó sâu sát và thường xuyên với cử tri: thực 
hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri qua đó nắm bắt kịp thời và phản ảnh trung 
thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Hội đồng nhân dân Thành phố nhằm 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân về các vấn đề về giao 
thông, bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư.  

3. Luôn gần gũi lắng nghe, ghi nhận các ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị hợp 
pháp của các tổ chức, cơ sở tôn giáo để phản ánh với chính quyền các cấp, góp 
phần thực thi Luật Tín ngưỡng tôn giáo. Tích cực thực hiện chính sách đại đoàn 
kết dân tộc, thúc đẩy mạnh mẽ sự tham gia đóng góp xây dựng của mọi người, 
mọi thành phần dân tộc trong đó có đồng bào các Tôn giáo Thành phố, đồng thời 
góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đặc biệt tại Quận 7 đang 
trong quá trình đẩy mạnh tốc độ Đô thị hóa, như thực hiện chính sách Giảm nghèo 
bền vững nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ nghèo cải thiện cuộc sống.  

4. Tích cực vận động thực hiện công tác xã hội nhân đạo, công tác bác ái từ 
thiện trong đồng bào các Tôn giáo. Vận động các các nhà hảo tâm, các tổ chức tôn 
giáo, tổ chức xã hội cùng nhau chia sẻ những khó khăn của người dân trong nước 
bị thiên tai, bão lụt. Khắc phục hậu quả của dịch bệnh  COVID-19. . . Cùng lúc đó 
gây ý thức cho người dân thực hiện tốt Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy với nội 
dung: “Không xả rác ra đường và kênh rạch, xây dựng Thành phố Xanh - Sạch - 
Đẹp”. Trồng thêm nhiều cây xanh để bảo vệ sức khỏe, sinh mạng của con người. 

Tôi rất mong muốn có được cơ hội để góp phần cùng tất cả mọi thành phần 
trong xã hội phục vụ hạnh phúc đồng bào./. 
 


