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TIỂU SỬ TÓM TẨT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐồNG NHẰN DÂN 

TỈNH CẦ MAU, NHIỆM KY 2021 - 2026

1. Họ và tên  thường dùng: PHẠM THÀNH NGẠI
2. Họ và tên  khai sinh: PHẠM THÀNH NGẠI
3. Ngày, tháng, năm Binh: 20/8/1971; 4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ c6 01 quốc tịch lá  quốc tịch  V iệt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 
tục xin gia nhập quốc tịch  quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Tân Thành, thành phố Cà Mau, tình  Cà Mau.
7. Quê quán: Xả Lương Thế Trán, huyện Cái Nước, tỉnh  Cà Mau.
8. Nơi dăng ký thường trú: Số 24, dường Vành Đai 2, phường Tân Thành, thành phố Cà Mau. 

Nơi ở hiện nay: Như trên
9. SỐ CMND: 381104595

Ngày cấp: 12/01/2016.
10. Dân tộc: Kinh.
12. Trình d ộ :

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đ ạỉ học Luật.
- Học vị: Thạc s ĩ Luật Kinh tế;
- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: T iếng Anh, trình độ B 1.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Càn bộ.
- Ngạch: 0102.A2.1
- Bậc lương: 6/8 Hệ sấlương: 6,1
- Phụ cấp chức vụ: 1,05

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ  chức, đơn v ị đang công tác: ủ y  viên  Ban Thường vụ T inh ủy, Bí 
thư Thành ủy Cà Mau.
15. Nơỉ công tác: Thành ủy Cà Mau.
16. Là Đảng viên  Đảng Cộng sản V iệt Nam:
N gày vào Đảng: 28/01/1996

- Ngày chính thức: 28/01/1997; s ố  thẻ dảng viên: 27.002147
- Chức vụ trong Đảng: ủ y  viốn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, B í thư Thành ủy Cà Mau.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không

17. Tham gia lồm  thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt

Cơ quan cấp: Công an tỉnh  Cà Mau. 
11. Tồn giáo: Không.

Học hàm: Không.

Mã ngạch: 01002 
N gày hưởng: 01/12/2018



19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đả được trao tặng: B ằng khen của Thủ tướng Chinh 
phủ giai doọn từ nfim 2010 dến n&m 2014; B ằng khen của Chủ tịch  ử y  ban nhân dân tỉn h  các 
năm  (2010 - 2016).
20. Các hình thúc kỷ luật, xử lý  vi phạm đã bị áp dụng (Đẳng, chính qụỵền, đoàn thể): Không bị 
kỷ luật, không có ân tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời g ian
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi cồng tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 6 năm 1994 
đến tháng 11 năm  2000

Cán bộ nghiên cứu tển g hợp, Văn phòng Hụyện ủy Trần Văn  
Thời, tỉnh Cả Mau.

Từ tháng 12 nám  2000 
đến tháng 7 năm  2003

Chi ủy viên, Phó Chánh Văn phòng, Quyền Chánh Văn 
phòng Huyện ủy Trần Văn Thời, tĩn h  Cà Mau.

Từ tháng 8 năm  2003  
đến tháng 7 năm  2005

Huyện ủy viên , Chánh Văn phòng Huyện ủy Trần Văn Thời, 
tỉnh  Cà Mau.

Từ tháng 8 năm  2005  
đến tháng 4 n&m 2010

ủ y  v iên  Ban Thường vụ Huyện ủy, B í thư Đáng ủy th ị trấn  
Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh  Cà Mau.

Từ tháng 5 năm  2010  
đến tháng 12 nám  2010

ủ y  v iên  Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch  ử y  ban 
nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉn h  Cà Mau.

Từ tháng 01 năm  2011  
đấn tháng 4 năm  2013

Phổ Chánh Văn phòng T ỉnh ủy Cà Mau.

Từ tháng 5 năm 2013  
đến tháng 5 năm 2018

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Tỉnh ủy viên  (tháng 10 nđm 
2015).

Từ tháng 6 năm 2018  
đến tháng 7 năm 2020

Tỉnh ủy viên , B í thưH uyện ủy Năm  Căn, tỉnh  Cà Mau.

Từ tháng 8 năm  2020  
đến nay

Tỉnh ủy viên, B í thư Thành ủy Cà Mau, tín h  Cà Mau; ủ y  viên  
Ban Thường vụ T ỉnh ủy (tháng 10 năm  2020).

Cà Mau, ngày 09 tháng 3 năm 2021 
Ký tên

(Ký, ghi rõ họ và tên)

ŨAỈ

Phạm  Thành N gại



CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
CỦA ÚNG CỬ ĐẠI BIẺƯ HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN 

TỈNH CÀ MAU, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Kính thua quỷ vị đại biếu,

Kính thua toàn thế cử tri,

Tôi tên: Phạm Thành Ngại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư 
Thành ủy Cà Mau.

Hôm nay, tôi rất vinh dự đến dự Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với 
những người ứng cử đại biếu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
Trong buôi gặp gõ' trang trọng này, tôi xin gửi đến quý đại biêu, toàn thể cử tri 
lời chúc sức khỏe và lời chào mừng tốt đẹp nhất!

Kính thưa quý vị đại biếu cùng bà con cử tri, là một đại biếu được tố chức 
Đảng phân công, đưọ'c cử tri nơi công tác, cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu 
và đã được Uy ban Mặt trận Tố quốc tỉnh hiệp thương giói thiệu ứng cử đê bâu 
làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi nhận 
thức rằng đây vừa là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn lao của tôi trước 
Đảng, trước nhân dân tỉnh nhà.

Với chức trách là người đứng đầu cấp ủy địa phương, thời gian qua, bản 
thân cùng vói tập thế luôn tận dụng thời cơ, tranh thủ các nguồn lực, quyết tâm 
xây dựng thành phố Cà Mau trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của 
tỉnh. Tuy nhiên, cũng còn nhiều vấn đề khó khăn, bức xúc cần phải tập trung 
giải quyết đê mang lại cuộc sông bình an, âm no cho người dân. Neu được cử tri 
tín nhiệm bâu vào Hội đồng nhân dân tỉnh -  CO' quan quyền lực nhà nước ở địa 
phương, tôi xin tập trung những công việc trọng tâm mà tôi tâm đắc, đó là:

- Thực hiện nghiêm túc chức trách là người đại biếu nhân dân, đại diện 
cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân địa phương. Trên CO' sỏ' ý kiến của cử tri, 
của nhân dân và tình hình thực tiễn, tham gia đề ra những quyết sách đúng đắn 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời thực hiện tốt chức năng 
giám sát theo quy định.

- Với cương vị là một cán bộ lãnh đạo của thành phổ Cà Mau, được tổ 
chức Đàng giới thiệu ứng củ' làm đại biếu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi cùng với 
tập thế sẽ quyết tâm phẩn đấu xây dựng thành phố Cà Mau đạt đô thị loại 1, 
xứng tầm là đô thị động lực, góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và 
bên vững. Trước mắt, tập trung giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường; ngập



2
úng, giao thông đô thị và nông thôn, an ninh, trật tự... nhằm từng bước hoàn 
thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phục vụ sản xuất và đời sống 
nhân dân.

- Kiên quyết thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục thực hiện cải cách 
hành chính, đấu tranh với mọi biểu hiện gây phiền hà, nhũng nhiễu, xây dựng tố 
chức bộ máy, cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh và có trách nhiệm, ý 
thức phục vụ nhân dân. Quan tâm chỉ đạo giải quyết yêu cầu, khiếu nại của nhân 
dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đe hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu được nhân dân bầu ra, tôi 
luôn luôn tu dưõng, rèn luyện, cảnh giác đế không sa vào những biếu hiện suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biếu hiện "tự diễn biến", 
"tự chuyển hóa" và không ngừng học tập đế nâng cao năng lực làm việc đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Kính thưa quỷ vị đại biếu cùng toàn thế cử tri,

Với tâm huyết về trách nhiệm của mình như đã trình bảy trên, tôi rất 
mong cử tri tín nhiệm, bầu tôi làm đại biếu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 và mong được bà con cử tri giúp đỡ, góp ý đê tôi hoàn 
thành nhiệm vụ.

Cuối cùng, xin chân thành cám ơn quý đại biêu và toàn thê cử tri đã dành 
thời gian đến dự buổi gặp gõ', tiếp xúc chân tình, thang thắn hôm nay. Chúc 
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biếu Hội đồng nhân các 
cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 sắp tới thảnh công tốt 
đẹp, thật sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Xin trân trọng cám ơn!

Cà Man, ngày 04 tháng 5 năm 2021 

Ngưòi đề ra chương trình hành động

Pham Thành Ngai




