TÓM TẮT TIỂU SỬ
Ông KHƯƠNG VĂN THUẤN
- Đảng viên, Đại tá, Chủ tịch Hội Doanh nhân
cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư quân sự về xây dựng
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: 24

Quận: Tân Phú

Ông KHƯƠNG VĂN THUẤN, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1958.
Quê quán: xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
Hiện cư trú tại: Số 5 Trần Lựu, Tổ 44, Khu phố 5, phường An Phú, thành phố
Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Quá trình công tác của Ông như sau:
- Từ tháng 10 năm 1975 đến tháng 10 năm 1980: Học viên, Học viện kỹ thuật
quân sự, Kỹ sư quân sự về xây dựng.
- Từ tháng 11 năm 1980 đến tháng 9 năm 1997: Trung úy, Thượng úy, Đại úy,
Thiếu tá, trợ lý, Trưởng Ban Xây dựng - Quản lý nhà đất F372 Không quân. Ông
được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 27 tháng 3 năm 1986.
- Từ tháng 10 năm 1997 đến tháng 01 năm 2004: Trung tá, Thượng tá, Phó
Giám đốc Công ty Xây dựng 244 Quân chủng Không quân, Đảng ủy viên.
- Từ tháng 02 năm 2004 đến tháng 8 năm 2004: Thượng tá, Giám đốc Công ty
ACC 243, Quân chủng Không quân.
- Từ tháng 9 năm 2004 đến tháng 7 năm 2005: Thượng tá, Trưởng phòng Kế
hoạch Ban Quản lý Dự án 45- Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Đảng ủy.
- Từ tháng 8 năm 2005 đến tháng 10 năm 2014: Đại tá, Phó Giám đốc Ban
Quản lý Dự án 9, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Chi ủy viên.
- Từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 9 năm 2015: Nghỉ hưu.
- Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 10 năm 2020: Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân
cựu chiến binh Thành phố; Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty
TNHH Công nghệ sinh học TVT.
- Từ tháng 11 năm 2020 đến nay: Chủ tịch Hội Doanh nhân cựu chiến binh Thành
phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ sinh học TVT.
Ông đã được tặng thưởng: Huân chương chiến công hạng Nhất năm 2005;
Huy chương Quân kỳ quyết thắng năm 2009; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
năm 2015.
Ông KHƯƠNG VĂN THUẤN 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: 24, quận Tân Phú.

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 KHƯƠNG VĂN THUẤN
Tên tôi là Khương Văn Thuấn, ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X.
Hiện nay tôi là Chủ tịch Hội Doanh nhân cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí
Minh, Chủ Tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc công ty Công nghệ sinh học
TVT. Trong quá trình công tác, tôi cùng tập thể Ban Chấp hành Hội Doanh
nhân Cựu chiến binh Thành phố tích cực xây dựng các Doanh nghiệp của các
Cựu chiến binh nhằm tạo ra nhiều công ăn việc làm cho Nhân dân Thành phố,
Đóng góp nhiều Ngân sách cho nhà nước cũng như các chương trình đền ơn
đáp nghĩa và từ thiện xã hội. Nếu được cử tri tín nhiệm chọn là đại biểu Hội
đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ tập trung
chủ yếu vào một số nội dung như sau:
Thứ nhất: Tôi xin hứa trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân; giữ gìn
phẩm chất đạo đức Anh Bộ đội Cụ Hồ trong phát triển kinh tế; Luôn giữ mối
liên hệ chặt chẽ với Nhân dân và cử tri để lắng nghe, phản ánh đầy đủ, trung
thực những trăn trở, nguyện vọng của người dân đến cơ quan có thẩm quyền;
Đôn đốc cơ quan chức năng giải quyết nhanh chóng những kiến nghị của người
dân và doanh nghiệp.
Thứ hai: Là kỹ sư xây dựng đã đi khắp mọi miền của Tổ quốc, Tôi sẽ đóng
góp ý kiến để các cơ quan có thẩm quyền xây dựng Quy hoạch Thành phố Hồ Chí
Minh phát triển đồng bộ đúng tầm của đô thị thông minh hiện đại mà nghĩa tình.
Thứ ba: Luôn quan tâm các vấn đề liên quan đến đời sống của người dân và
doanh nghiệp như: Tài nguyên và môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chính
sách an sinh xã hội; cải cách hành chính nhằm giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian
cho người dân và doanh nghiệp; giúp các kỹ sư trẻ khởi nghiệp thành công,
giúp nhau làm giàu chính đáng, tạo ra nhiều việc làm cho xã hội.
Thứ tư: Cùng Hội Cựu chiến binh Thành phố, Hội Doanh nhân Cựu chiến
binh Thành phố tích cực vận động hội viên Hội Doanh nhân Cựu chiến binh
Thành phố và Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh;
Vận động các doanh nhân cựu chiến binh cùng với lực lượng Quân khu 7; Bộ
đội biên phòng trên tuyến biên giới ngăn chặn dịch bệnh covid-19 và hàng lậu
xâm nhập vào nội địa để bảo vệ sức khỏe Nhân dân và giúp Doanh nghiệp ổn
định sản xuất kinh doanh dịch vụ.
Thứ năm: Vận động các Doanh nhân Cựu chiến binh Thành phố trích lợi
nhuận Doanh nghiệp tích cực làm công tác đền ơn đáp nghĩa từ thiện xã hội, tặng
quà hàng năm cho các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình thương binh liệt sỹ,
ủng hộ bà con vùng bão lụt, hạn hán thiên tai và giúp các cháu gia đình khó khăn
không phải bỏ học giữa chừng, xây dựng quỹ khuyến học giúp các cháu học sinh
nghèo hiếu học vươn lên./.

