
 
 

TÓM TẮT TIỂU SỬ 

Bà TRỊNH KIM CHI  
- Phó Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh; 
Giám đốc Sân khấu Kịch Trịnh Kim Chi  
- Cử nhân Đạo diễn điện ảnh 
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: 08 Quận 6 

 

Bà TRỊNH KIM CHI, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1971. Quê quán: phường 
Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Hiện cư trú tại: số 21/11 
Lê Hoàng Phái, Tổ 01, Khu phố 01, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Bà như sau: 
- Từ tháng 02 năm 1994 đến tháng 12 năm 1996: diễn viên Nhà hát Kịch 

Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Từ tháng 01 năm 1997 đến tháng 12 năm 2014: diễn viên các sân khấu: 

Kịch Hồng Vân, Kịch Sài Gòn, Nhà hát Kịch Thành phố. 
- Từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 12 năm 2019: học và tốt nghiệp Đại học 

Đạo diễn, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Kết 
nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 17 tháng 01 năm 2019. 

- Từ tháng 12 năm 2015 đến nay: Giám đốc, đạo diễn Sân khấu Kịch 
Trịnh Kim Chi. 

- Từ tháng 8 năm 2020 đến nay: Phó Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Bà đã được tặng thưởng: Danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2015; Huy chương 
Vàng Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp năm 1995, 2012, 2018 và năm 2020; 
Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020; 
Bằng khen của Ủy ban Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh 
năm 2020; Bằng khen của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam năm 2021. 

Bà TRỊNH KIM CHI 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: 08, Quận 6. 

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 TRỊNH KIM CHI 

Hiện nay tôi là Nghệ sĩ ưu tú, Đạo diễn, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu Thành 
phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sân khấu Kịch Trịnh Kim Chi, Ủy viên Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tôi vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố giới thiệu 
ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 
2021 - 2026. Nếu được cử tri tin tưởng, lựa chọn là Đại biểu Hội đồng Nhân dân 
Thành phố, tôi sẽ nỗ lực thể hiện tốt vai trò trách nhiệm với các trọng tâm sau: 

1. Luôn trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân. Hết lòng phấn đấu vì hạnh 
phúc của Nhân dân vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 
minh; vì Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, 
nghĩa tình. 

2. Nguyện dâng hiến trí lực, tài lực xây dựng ngành sân khấu, nền văn học 
nghệ thuật đậm nét đặc trưng dân tộc, nhân văn, tiến bộ hướng tới những thành 
tựu góp phần xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 
triển bền vững Thành phố, đất nước. 

3. Luôn quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu để bảo vệ mọi quyền lợi chính 
đáng của các tầng lớp Nhân dân lao động, quyền lợi của phụ nữ, trẻ em. Đề 
xuất các chính sách nhằm xây dựng con người phát triển toàn diện, gia đình 
hạnh phúc; giám sát thực hiện hiệu quả Luật Bình đẳng giới; tạo nhiều việc 
làm cho người lao động; tạo môi trường hoạt động năng động, sáng tạo nâng 
cao vai trò, trách nhiệm xã hội của thanh, thiếu niên. Bản thân tiếp tục phát huy 
vai trò nghệ sĩ, trách nhiệm công dân vận động các nguồn lực xã hội quan tâm, 
chăm sóc cho những mảnh đời cơ nhỡ khó khăn, người lao động nghèo có hoàn 
cảnh bất hạnh…  

Luôn quan tâm đến xây dựng an ninh trật tự xã hội đảm bảo môi trường 
sống văn minh, lành mạnh và thực hiện các nhóm giải pháp sáng tạo góp phần 
giải quyết vấn đề nóng như ngập nước, kẹt xe… 

4. Bản thân luôn học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, nâng cao năng lực 
chuyên môn đáp ứng nhu cầu phát triển thời đại, đẩy mạnh việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Luôn tích cực phòng chống 
tham nhũng, quan liêu, lãng phí. 

Tôi rất mong và chờ đợi sự tín nhiệm, tin tưởng của đồng bào, cử tri yêu quý./. 


