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ỦY BAN BẦU CỬ QUẬN 12, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Ông TRẦN CÔNG ĐOÀN, sinh ngày 30 tháng 6 năm 1973. 

Quê quán: Xã Mỹ Thọ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Hiện cư trú tại số 586 Lê Văn Khương, Khu phố 7, phường Thới An, Quận 
12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác của Ông như sau:

- Từ năm 1994 đến năm 1999: Ông là Chủ cửa hàng Thành Đạt tại: Số 683 
Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ năm 1999 đến năm 2002: Ông là Chủ Doanh nghiệp tư nhân Trường 
Thành tại số 999 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ năm 2002 đến nay: Ông là Tổng Giám đốc Công ty Trường Thành tại 
số 170 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam Quận 12.

Ông đã được tặng thưởng: Nhiều Giấy khen của Ủy ban nhân dân Quận 
12 về tích cực tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, gương “Người 
tốt – Việc tốt”, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Quận 12. 

Ông TRẦN CÔNG ĐOÀN được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 
12 giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 12, khóa IV, nhiệm kỳ 
2016-2021, đơn vị bầu cử số 08, Quận 12.

Ông TRẦN CÔNG ĐOÀN
- Tổng Giám đốc Công ty Trường Thành.
- Cử nhân Luật Kinh tế.
Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 12, khóa 
IV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2016.
Đơn vị bầu cử số 08, Quận 12.



CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 12, NHIỆM KỲ 2016-2021 

 

Tôi tên Trần Công Đoàn, hiện là Tổng Giám đốc Công ty Tôn Trường 

Thành -  là một Doanh nghiệp đóng trên địa bàn Quận 12. Trước tiên Doanh 

nghiệp tôi luôn chấp hành đúng theo chính sách của Nhà nước. Được sự quan 

tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương nên Công ty luôn 

phát triển và lớn mạnh. 

Trong những năm qua tôi luôn trích một phần lợi nhuận của Công ty 

mình để làm công tác từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, tạo điều kiện 

cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vui đón Tết cổ truyền của dân 

tộc mỗi khi xuân về. 

Hiện nay Công ty tôi đang nhận phụng dưỡng suốt đời mẹ Việt Nam anh 

hùng Nguyễn Thị Thiếp ở địa chỉ 134/4, tổ 1, Khu phố 3, phường Thới An, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Công ty chúng tôi cũng kết hợp với quỹ học bổng Vừ A Dính hỗ trợ học 

bổng chắp cánh ước mơ cho 5 em học sinh người dân tộc thiểu số từ lớp 5 đến 

lớp 12. 

Mỗi năm Công ty chúng tôi tặng 300 phần quà thông qua Ủy ban nhân 

dân phường Thới An gửi tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để vui đón Tết 

cổ truyền của dân tộc. 

Tôi rất vinh dự được sự tín nhiệm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Quận 12 giới thiệu tôi ra ứng cử Hội đồng nhân dân Quận 12, nhiệm kỳ 2016 -

2021, nếu được sự ủng hộ của cử tri bầu tôi vào Hội đồng nhân dân Quận 12 thì 

tôi thấy trách nhiệm của mình thật lớn lao. 

Tôi sẽ lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thường xuyên 

tiếp xúc với nhân dân, tôn trọng, gần gũi nhân dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng 

của nhân dân, mang những ý kiến của cử tri phản ánh lại với các cấp chính 

quyền để giải quyết những phản ánh trên một cách sớm nhất. 

Cùng với lãnh đạo địa phương đề ra những phương án hành động cụ thể 

để tạo điều kiện cho cuộc sống của cử chi ngày càng tốt hơn. 

Với cương vị là chủ Doanh nghiệp tôi cố gắng phát triển Doanh nghiệp 

mình thật tốt, tạo điều kiện công ăn việc làm và đóng góp nhiều hơn nữa cho địa 

phương, để cùng địa phương ngày càng phát triển./. 


