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 Ông PHAN ANH SƠN sinh ngày 30 tháng 8 năm 1975. Quê quán: Xã 
Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội. Hiện cư trú tại: Căn hộ 0603, 
Park 3, Khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill, số 25, ngõ 13 Lĩnh Nam, 
phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. 
 Quá trình công tác của Ông như sau: 
 - Từ tháng 9 năm 1996 đến tháng 11 năm 2008: Giáo viên Trung tâm 
Giáo dục thường xuyên Phú Xuyên, Trường THPT Phú Xuyên A, THCS Phú 
Yên - Phú Xuyên - Hà Nội, giảng dạy tại Viện Đại học Mở Hà Nội và Đại học 
Ngoại ngữ Hà Nội; làm việc tại Công ty liên doanh TNHH Bảo hiểm Châu Á, 
Ban Quản lý Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt 
Nam. Kết nạp Đảng ngày 25 tháng 02 năm 1999. 
 - Từ tháng 12 năm 2008 đến tháng 6 năm 2013: Công tác tại Liên hiệp 
các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam: Trưởng ban Hợp tác Quốc tế; Tổng 
Thư ký Hội đồng Đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp Việt Nam; Bí thư Chi bộ, Phó 
Chủ tịch Công đoàn; Ủy viên Thường trực phụ trách Chương trình hợp tác với 
các cơ quan của Quốc hội. 
 - Từ tháng 7 năm 2013 đến nay: Công tác tại Liên hiệp các tổ chức hữu 
nghị Việt Nam: Trưởng ban Ban Điều phối viện trợ Nhân dân, kiêm Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại Nhân dân, kiêm Trưởng ban Ban Công 
tác địa phương; Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 
tra Đảng ủy, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban Kiểm tra, Phó Chủ 
nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. 
 Ông đã được tặng thưởng:  
 - Giải nhất Cuộc thi giáo viên dạy giỏi tiếng Anh tỉnh Hà Tây năm 2000. 
 - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung 
ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Chủ 
tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về 
các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. 
 - Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ trưởng Bộ Công an.  
 - Danh hiệu Chiến sỹ thi đua các cấp và các Bằng khen đột xuất, chuyên đề. 
 Ông PHAN ANH SƠN được Hội đồng bầu cử quốc gia giới thiệu ứng cử Đại 
biểu Quốc hội Khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 4, Quận 10, 12.  
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Kính thưa quý vị cử tri.  

Tôi rất vinh dự được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tại 
Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu được quý vị cử tri lựa chọn, tôi sẽ nỗ lực tập 
trung thực hiện một số nội dung sau: 

1. Kiến nghị các chính sách để huy động sự ủng hộ, đoàn kết của mạng 
lưới bạn bè quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài, ủng hộ Việt Nam trên các diễn 
đàn quốc tế để góp phần xây dựng và phát triển đất nước; bảo vệ độc lập, chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của Tổ quốc, đặc biệt ở Biển Đông và sông 
Mê Kông.   

2. Phối hợp với các cơ quan để huy động các nguồn lực, kết nối với các 
đối tác trong và ngoài nước nhằm góp phần giải quyết các vấn đề về y tế, giáo 
dục, dạy nghề, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, … nhằm nâng 
cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân Thành phố và Nhân 
dân Quận 10 và Quận 12.  

3. Đề xuất các giải pháp hỗ trợ đào tạo nghề, tín dụng, sinh kế, tạo công 
ăn việc làm bền vững nhằm bảo đảm thu nhập tối thiểu cho người dân, đặc biệt 
là người nghèo, người nhập cư, những người có hoàn cảnh khó khăn. 

4. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm từ các 
nhà máy, các cơ sở sản xuất; huy động nguồn lực để xây dựng mới và nâng cấp 
hệ thống xử lý nước thải, rác thải, khói bụi, nhằm góp phần làm giảm ô nhiễm 
môi trường Thành phố. 

5. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Quốc hội, phối hợp chặt chẽ với 
Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động của Quốc hội; ghi nhận các kiến nghị của cử tri trên địa bàn Thành 
phố nhất là Quận 10 và Quận 12 để kiến nghị các giải pháp đồng bộ trong quá 
trình tham gia xây dựng pháp luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề 
quan trọng của đất nước.  

Trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe quý cử tri./.  

 
 


