
Mẫu số  08/ HĐB C-HĐND

TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIÊU HỘI ĐồNG NHÂN DÂN 

TỈNH CÀ MAU, NHIỆM KY 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng: THÁI MINH THỨC
2. Họ và tên khai sinh: THÁI MINH THỨC
3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/02/1974 4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 
tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hòa Tân, thành phô" Cà Mau, tỉnh Cà Mau
7. Quê quán: Ấp Cái Nai, xã Hòa Tân, thành phô" Cà Mau, tỉnh Cà Mau
8. Nơi đăng ký thường trú: Ấp Cái Nai, xã Hòa Tân, thành phô"Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Sô"CMND: 380811696

Ngày cấp: 27/05/2020 Cơ quan cấp: Công an tỉnh Cà Mau
10. Dân tộc: Kinh 11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ :

- Giáo dục phổ thông: THPT 9/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ:..................................................................................................................
- Học vị: Không Học hàm: Không
- Lý luận chính trị:..............................................................................................................................
- Ngoại ngữ:.........................................................................................................................................

13. Nghề nghiệp hiện nay: Nuôi trồng thủy sản (Nuôi tôm công nghiệp).
14. Chức vụ
- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: úy viên Ban chấp hành Hội Nông dân 
xã Hòa Tân.
- Chức vụ trong Đảng, đoàn th ể :............................................................................................................
15. Nơi công tá c :.......................................................................................................................................
16. Ngày vào Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không

- Tên tổ chức đoàn thể:
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt



19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:
- Bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và gỉẻm nghèo bền vững” năm 2017
- Bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau có thành tích tiêu biểu, xuất sắc qua các phong trào thỉ 
đua, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2017
- Bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cà Mau 
chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020
- Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong lao 
động, sản xuất, hoạt động xã hội và xây dựng Nông thôn mới, góp phần xây dựng giai cấp 
nông dân và Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, phát triển.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không có
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):.................................................................................................
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):..........................................nhiệm kỳ...........................

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

- Từ tháng 02 năm 1974 
đến tháng 01 năm 1993

- Còn nhỏ, đi học, ở nhà với cha, mẹ tại ấp Cái Nai, xã Hòa 
Tân, thành phô" Cà Mau, tỉnh Cà Mau

-Từ tháng 01 năm 1993 
đến tháng 03 năm 2021

- Cưới vợ, làm ruộng và làm vuông nuôi tôm ở ấp Cái Nai, xã 
Hòa Tân, thành phô Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

-Từ tháng 02 năm 2018 
đến nay

- ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân xã Hòa Tân khóa X, 
nhiệm kỳ 2018 - 2023.

C à M au, ngày 05 th án g  3 n ăm  2021  
K ý tê n

(Ký, g h i rõ họ  và tên)
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