
Mẫu số 03 /HĐBC-QH

TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIÊU QUÔC HỘI KHÓA XV

1. Họ và tên  thường dùng: ĐINH NGỌC MINH
2. Họ và tên  khai sinh: ĐINH NGỌC MINH
3. Ngày, tháng, năm sinh: 03/5/1967; 4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quôc 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 Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh  Ninh Bình.
7. Quê quán: Xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh  Ninh Bình.
8. Nơi đăng ký thường trú : Phòng 1602, nhà  chung cư 101 L áng Hạ, Đông Đa, Hà Nội. 

Nơi ở hiện nay: Phòng 2503, nhà chung cư 101 Láng Hạ, Đông Đa, Hà Nội.
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 037067000009

Ngày cấp: 19/02/2014 Cơ quan cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân cư
10. Dân tộc: Kinh 11. Tôn giáo: Không
12. Trình đ ộ :

- Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Chuyên ngành lâm nghiệp.
- Học vị: Thạc sỹ Quản lý công Học hàm: Không.
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh, trình  độ c

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức, Quản lý
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Viện trưởng
15. Nơi công tác: Viện Chiến Lược Phát Triển - Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư
16. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ:

- Ngày vào Đảng: 19/5/1998
- Ngày chính thức: 19/5/1999 ; Số thẻ đảng viên: 92.006060
- Chức vụ trong Đ ảng:.......................................................................................................................
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):...........................................................................................................

Lý do ra  khỏi Đ ảng:.................................................................................................................................
17. Tham gia làm thành  viên của các tổ chức đoàn thể: Hội Cựu Chiến Binh

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Cựu Chiến Binh, Cơ quan Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư.
- Chức vụ trong từng tố chức đoàn thể: Phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu Chiến Binh

18. Tình trạng  sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ; Danh hiệu Chiến sỹ thi đua và Bằng khen lao động giỏi của Bộ Kê Hoạch và Đầu Tư.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị 
kỷ luật, không có án 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 gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Chính quyền

Từ tháng 8 năm 1986 
đến tháng 11 năm 1987

Bộ đội kho 715 Cục Hậu cần, Hải Quân

Từ tháng 11 năm 1987 
đến tháng 7 năm 1992

Sinh viên Đại học Lâm Nghiệp

Từ tháng 10 năm 1992 
đến tháng 12 năm 1993

Cán bộ vườn quốc gia Yokdon (Bộ NN-PTNT)

Từ tháng 12 năm 1993 
đến tháng 8 năm 1999

Chuyên viên Sở Kê hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Lăk

Từ tháng 8 năm 1999 
đến tháng 11 năm 2005

Chuyên viên Vụ Kinh tế  nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 11 năm 2005 
đến tháng 2 năm 2021

Phó vụ trưởng vụ Kinh tế  nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, (đã 
học chương trình chuyên viên cao cấp, năm 2015)
- Trong đó 2016 - 2018 học Chương trình thạc sỹ quản lý công 
(Chương trình của Đại học Quốc dân và Solvay - Bỉ)

Từ tháng 2 năm 2021 
đến nay

Phó Viện trưởng, Viện chiến lược phát triển, Bộ Kê Hoạch và 
Đầu Tư.

Công tác Đảng, đoàn thể

Từ năm 2000 
đến năm 2002

Chi ủ y  vụ kinh tế  nông nghiệp

Từ tháng 10 năm 2019 
đến nay

Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh, Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2021 
Ký tên

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Đinh Ngọc Minh



CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

(ĐINH NGỌC MINH)

Kính thưa: Các quỷ vị Đại biểu
Kỉnh thưa bà con cử tri!
Tôi là Đinh Ngọc Minh, năm 54 tuổi, Thạc sỹ Quản lý công (Chương trình 

của Trường Solway -Bỉ và Đại học Kinh tế quốc dân). Hiện nay là Phó Viện 
trưởng, Viện Chiến lược Phát triển, Bộ KH&ĐT. Tôi rất vui mừng được ủ y  ban 
bầu cử Quốc gia giói thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Cà mau, vùng 
đất cực Nam của Tổ quốc, trung dũng, kiên cường, giàu truyền thống cách mạng.

Kính thưa bà con cử tri! Tôi sinh ra ở Ninh Bình, có bố là giáo viên, mẹ 
làm nông dân, anh chị em đều tham gia cách mạng ở các cương vị khác nhau; 
Anh trai cả là Liệt sỹ, anh trai thứ 2 là thương binh, đều trong kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước; Có vợ là giảng viên đại học. Bản thân tôi cũng đã tham gia quân 
đội (là Bộ đội Hải quân), xuất ngũ tháng 11/1987; Hiện nay là Phó chủ tịch 
thường trực Hội cựu chiến binh, cơ quan Bộ KH&ĐT.

Sau khi ra quân và tốt nghiệp đại học Lâm nghiệp tôi được phân công công 
tác ở Tây nguyên từ năm 1992 đến năm 1999 làm việc tại Vườn Quốc gia Yok 
đôn, sau đó là sỏ' Ke hoạch và Đầu tư Tỉnh Đăk Lăk; thời gian đi bộ đội, đi học 
đại học và công tác tại Đăk Lăk lả hơn 13 năm .

Từ tháng 9 năm 1999 được Nhà nước điều động từ tỉnh Đăk lăk ra công tác 
tại Hà nội, làm việc ở Vụ Kinh tế nông nghiệp-BỘ KH&ĐT; Từ năm 2005 đến 
tháng 2/2021 giữ chức vụ Phó vụ trưởng Vụ kinh tế nông nghiệp -Bộ KH&ĐT; 
Từ tháng 3 năm nay được điều động, bổ nhiệm là Viện phó viện chiến lược Phát 
triển- Bộ KH&ĐT. Cho tới nay thòi gian tôi công tác tại Bộ KH&ĐT là gần 22 
năm.

Công việc chính tôi được giao là xây dựng và đánh giá các chính sách phát 
triển ngành nông nghiệp nông thôn. Tôi đã chủ trì xây dựng nhiều chính sách về 
phát triển nông nghiệp nông thôn đã được Thủ tướng và Chính phủ phê duyệt như 
Quyết định 147/2007/QĐ-TTg/ Quyềt định 66/2011/QĐ-TTg, Quyết định 
24/2012/QĐ-TTg về lâm nghiệp; Nghị định 210/2013/ND-CP, Nghị đinh 
57/2018/NĐ-CP về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông 
thôn và tham gia điều hành các chính sách về nông thôn mói, đê kè sạt lở, phòng 
chống thiên tai.

Trong quá trình công tác đã được nhận 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ năm 2016; 01 Danh hiệu lao động xuất sắc của Bộ Ke hoạch và Đầu tư năm 
2019; 03 danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 
2018, 2017 và 2012; ; các năm còn lại đều đạt danh hiệu Lao động tiến của Bộ 
KH&ĐT.

Kính thưa bà con cử tri! Khi được giói thiệu là người ứng cử Đại biểu 
Quốc hội khóa XV tôi rất vinh dự, tự hào và mong muốn đuực trở thành người đại 
diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của nhân 
dân cả nước, là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong 
Quốc hội. Cụ thể: theo dự kiến, nếu được bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi
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sẽ là ủ y  viên Thường trực ủ y  ban Kinh tế của Quốc hội. Nhiệm vụ chủ yếu của 
ủ y  ban Kinh tế Quốc hội là thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực 
quản lý kinh tế, đất đai, tiền tệ, ngân hàng; thẩm tra các chương trình, kế hoạch về 
mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế-xã hội của đất 
nước; thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các chương trình, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; đồng thòi, giám sát hoạt động thực hiện các 
văn bản này của Chính phủ và các bộ ngành. Đây là nhiệm vụ 1'ất vinh dự và đầy 
trách nhiệm vói cử tri và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Khi được giới thiệu ứng cử tại tỉnh Cà mau mà trực tiếp là tham gia bầu cử 
tại tổ bàu cử số 3 của Tỉnh (gồm Huyện Đầm Dơi, Năm Căn và Ngọc Hiển) tôi vô 
cùng xúc động và tự hào khi được ứng cử tại một miền đất trẻ, có lịch sử phát 
triển trên 300 năm, có rất nhiều tiềm năng phát triển; trong giai đoạn vừa qua 
GRDP của Tỉnh tăng liên tục, bình quân 7%/năm, hơn mức trung bình của cả 
nước (khoảng 6%/năm); Người dân Cà mau có truyền thống cách mạng, nơi đây 
Anh hùng liệt sỹ Phan Ngọc Hiển đã hy sinh; người Anh hùng đất Mũi đã ghi dấu 
ấn trong lịch sử về bài ca giữ đất, bảo vệ non sông tố quốc, mãi mãi bất tử.

Cà mau là một Tỉnh cực Nam của Tổ quốc, nhưng cũng là Tỉnh thứ 2 duy 
nhất có cột cờ Hà nội thiêng liêng của Tổ quốc, quanh năm chào đón, nơi mà mỗi 
người con đất Việt đều muốn ít nhất một lần trong đời ghé thăm, đây là một tiềm 
năng du lịch vô cùng quý của Cà mau và cả đất nước chúng ta.

Cà mau có tiềm năng vô cùng to lớn về phát triển nuôi trồng và chế biến 
thủy hải sản, phát triển rừng, nông nghiệp sinh thái. Hiện Tỉnh cũng đã có hơn 
300 ngàn ha nuôi trồng thủy hải sản, trên 100 ngàn ha rừng. Sản phẩm hàng ngày 
xuất đi nhiều nước như Nhật bản, mỹ và nhiều tỉnh thành như Hà nội, TP HCM, 
đây là những điểm sáng rất đáng tự hào mà Đảng bộ và Nhân dân Cà mau đã tạo 
nên.

Cà mau cũng là Tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo (điện 
gió, điện mặt trời).

Tuy nhiên hiện tại Cà mau cũng còn một số khó khăn: tiềm năng phát triển 
chưa được khai thác hết; quy mô phát triển còn nhỏ; kết cấu hạ tầng về đưòng bộ, 
đường thủy, đưcmg hàng không phát triển chưa tưong xứng, tỷ lệ lao động trong 
nông nghiệp còn cao; thiên tai, sạt lở bờ sông, bờ biển còn nhiều, bắt đầu xuất 
hiện ô nhiễm trong nuôi trồng.

Theo quy định cơ bản về tổ chức, hoạt động của Quốc hội, Đại biểu chuyên 
trách đồng thòi là người đại diện cho cử tri; nếu được cô, dì, chú, bác bà con cử tri 
tín nhiệm bầu làm đại biếu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ hết sức tâm huyết, phát huy 
kinh nghiệm và năng lực của mình để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ. Chương trình 
hành động của tôi sẽ tập trung vào Tám nội dung sau đây:

1. Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội; tham gia 
các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội; thảo luận và biểu quyết các vấn đề 
thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội.

2. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp 
xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ảnh trung
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thực ý kiến, kiến nghị của cử tri vói Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan, và 
đôn đốc việc giải quyết.

3. Dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri ở nơi ứng cử theo chương trình tiếp 
xúc cử tri của Quốc hội. Ngoài ra cố gắng tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc, 
tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn mà đại biểu quan tâm.

4. Tiếp công dân theo quy định của pháp luật, khi nhận được khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị của công dân sẽ nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm 
quyền giải quyết; đôn đốc, và giám sát việc giải quyết.

5. Khi cần thiết sẽ chất vấn các cá nhân đứng đầu các cơ quan nhà nước về 
những vấn đề mà cử tri và nhân dân cả bức xúc, yêu cầu kiến nghị.

6. Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của 
Nhà nước, quyền và lợi ích họp pháp của tổ chức, cá nhân sẽ yêu cầu cơ quan có 
thẩm quyền thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thòi chấm dứt hành vi vi 
phạm pháp luật.

7. Là người đã nhiều năm công tác tại Bộ Ke hoạch và Đầu tư, cơ quan 
hoạch định các chính sách lứn của đảng và nhà nước về phát triến kinh tế xã hội, 
Tôi sẽ đi sâu nghiên cứu và nắm bắt tình hình kinh tế-xã hội, và cuộc sống của bà 
con, cùng với kinh nghiệm và kiến thức đã có để cùng tham gia xây dựng các 
chính sách, các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội ỏ' địa phương.

Đặc biệt là chính sách tạo việc làm và thu nhập cho người dân ngay tại đại 
bàn thông qua việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn;

Huy động các nguồn vốn họp pháp để nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển 
nuôi trồng thủy sản, du lịch, xây dựng nông thôn mói; phòng chống thiên tai, xóa 
đói giảm nghèo; Phối họp chặt chẽ vói các đại biểu trong Đoàn đại biểu Quốc hội 
tỉnh để làm việc với các cơ quan của Đảng và Chính phủ nhằm đảm bảo thực hiện 
thành công các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Tỉnh nhà mà Đại hội tỉnh 
Đảng bộ lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

8. Không ngùng học tập, nghiên cún để nâng cao trình độ, đáp úng yêu cầu 
nhiệm vụ, ra sức rèn luyện tác phong, trau dồi phẩm chất đạo đức và vận động gia 
đình gương mẫu chấp hành pháp luật; sống giản dị, chan hòa, đoàn kết, nghĩa tình 
với mọi người.

Nhân dịp này, từ đáy lòng mình, tôi xin bày tỏ sự biết ơn chân thành tới 
Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức phụ trách bầu cử, các đoàn thể, 
các cấp, các ngành, các bậc lão thành cách mạng cùng bà con cử tri đã đón nhận 
và tạo điều kiện cho tôi về đây úng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Tôi xin hứa sẽ 
cô gắng vói quyết tâm cao nhất cùng vói Đảng Bộ, bà con cử tri xây dựng tỉnh Cà 
mau ngày càng phát triển.

Xin kính chúc các đồng chí, kính chúc bà con cử tri sức khỏe, hạnh phúc và 
đạt nhiều thành tích mới.

Xỉn chân thành cảm ơn ./.




