
 

Thị Trưởng Sylvester Turner 

 

Trúng cử vào tháng Mười Hai, 2015, ông Sylvester Turner hiện đang đảm trách nhiệm kỳ bốn 
năm đầu tiên ở cương vị thị trưởng thứ 62 của Houston.  Kể từ khi nhậm chức, Thị Trưởng 
Turner đã xóa bỏ khoản thâm hụt ngân sách 160 triệu đô la Mỹ trong thời gian ngắn kỷ lục; lãnh 
đạo thành phố xuất sắc khắc phục các hậu quả do Cơn Bão Harvey; dẫn đầu cuộc cải tổ lịch sử 
về trợ cấp hưu trí; cổ vũ đội Houston Astros đoạt cúp danh giá World Series 2017; tổ chức 
thành công sự kiện Super Bowl IL; mở rộng các dự án đầu tư của thành phố cho năng lượng có 
thể tái tạo và góp phần quan trọng giúp thành phố trúng thầu đăng cai Hội Nghị Dầu Lửa Thế 
Giới vào năm 2020.  

 

Là người đứng đầu thủ phủ năng lượng của thế giới và thành phố đa dạng bậc nhất quốc gia, 
Thị Trưởng Turner đưa đến phương thức thực hiện dựa trên hiệu quả đạt được, cải tiến qui 
trình cung cấp dịch vụ của thành phố sao cho thông suốt, hiệu quả và phù hợp hơn với nhu cầu 
thực tế, đồng thời bảo đảm tương lai tài chánh của Houston.   Nhờ sự dẫn dắt của ông, Cơ 
Quan Lập Pháp Texas và các cử tri địa phương đã phê chuẩn gói kế hoạch cải tổ trợ cấp hưu 
trí, qua đó giúp giảm hàng tỷ đô la trách nhiệm cho thành phố và thực sự giúp thành phố tìm 
được một "lối thoát" sau 17 năm.  

 

Một trong những sáng kiến tiên khởi của thị trưởng là Complete Communities (Các Cộng Đồng 
Toàn Diện), nhắm tới mục tiêu nâng cao phẩm chất đời sống của cư dân ở mọi khu phố.  Ngoài 
ra, các ưu tiên khác của thị trưởng còn là lấp hơn 90,000 ổ gà trên các con đường trong thành 
phố, áp dụng kế hoạch tổng thể sáu điểm nhằm giải quyết vấn đề vô gia cư, giảm tình trạng 
ngập lụt và cải tiến hệ thống cống rãnh thoát nước.  

 

Vai trò lãnh đạo dân sự của Thị trưởng Turner đã được công nhận trên toàn quốc thông qua 
nhiều công việc mà ông đảm trách, như thành viên Ủy Ban Thường Trực về Giao Thông Vận 
Tải và Truyền Thông của Hội Nghị Các Thị Trưởng Hoa Kỳ, phó chủ tịch Chương Trình Hành 
Động Quốc Gia về Khí Hậu, thành viên C40 và Hiệp Định Khí Hậu và Năng Lượng Toàn Cầu 
và thành viên hội đồng cố vấn của Hiệp Hội Thị Trưởng Người Mỹ gốc Phi Châu.  Ông là nhân 
vật chính trong nhiều ấn phẩm và tin tức truyền thông như 60 Minutes, MSNBC, CNN, CNBC, 
FOX News, Wall Street Journal, Black Enterprise Magazine, Cuba Today Magazine, New York 
Times, Washington Post và USA Today. 

 



Trước khi trúng cử chức thị trưởng, ông Turner làm việc 27 năm  trong Nghị Viện Texas với tư 
cách là nghị viên đại diện cho Địa Hạt 139.    Ông làm việc trong Ủy Ban Quản Lý Ngân Sách 
Chi của Nghị Viên trong 21 năm và làm Xướng Ngôn Viên Tạm Thời trong ba nhiệm kỳ.   Ông 
được bổ nhiệm vào nhiều Ủy Ban Hội Nghị Ngân Sách để giúp cân bằng ngân sách tiểu bang 
và làm việc trong Hội Đồng Ngân Sách Lập Pháp.  

 

Thị Trưởng Turner là cư dân lâu năm của Houston và cư ngụ ở khu Acres Homes nơi ông lớn 
lên cùng với tám người anh chị em.   Ông từng tốt nghiệp trường University of Houston và có 
được văn bằng luật của trường Havard University.  Ông bắt đầu hành nghề luật tại Fulbright & 
Jaworski L.L.P. và sau đó sáng lập hãng luật  Barnes & Turner Law Firm. 

 

Thị Trưởng Turner tự hào là cha của Đệ nhất tiểu thư Ashley Turner, là người tiếp nối truyền 
thống phụng sự cộng đồng của gia đình trong ngành y tế.  


