
Mẫu số 081HĐBC-HĐND

H Ể U  s ử  TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐồNG NHẢN DÂN 

TỈNH CÀ MAU, NHIỆM KY 2021 ■ 2026

1. Họ vả tên thường dùng: HÒATHỬỢNG THẠCH HÀ
2. Họ và tên khai sinh: THẠCH HÀ
3. Ngày» tháng, năm sinh: 28/11/1957 4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chì có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 
tục xỉn gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường 7, thị xã Đạc Liêu, tỉnh Minh Hải, nay là thành phổ Đạc Liêu, tỉnh 
Đạc Liêu
7. Quê quán: Phường 7, thị xãBạc Liêu, tỉnh Minh Hải, nay là thành phố Bạc Liêu, tỉnh Đạc Liêu
8. Nơi đăng kỷ thường trú: Chùa Moni vongsa, khóm 3, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

Nơi ởhiện nay: Như trên
9. sổ CMND: 380734284.

Ngày cáp: 30/9/2019 Cơ quan cấp: Công an tinh CàMau
10. Dân tộc: Khmer 11. Tôn giáo: Phật giáo
12. Trình độ :

- Giáo đục phổ thông: 9/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp giáo lý Phật giáo
- Học vị: Không Học hàm: Không 
-Lý luận chỉnh trị: Sơ cấp
- Ngoại ngữ: Không

13. Nghề nghiệp hiện nay: Tu sĩ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: ủ y  viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tài chính - Kinh tế Hội đồng Trị sự Giốo hội Phật giáo 
Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau, Hội Trưởng Hội Đoàn kệt sư 
sãi yêu nước tỉnh Cà Mau, Trụ. trì chùa Monỉvongsa Bopharam, Khóm 3, Phường 1, thành phổ Cà 
Mau, tinh CàMau.
15. Nơi công tác: Hội Đoàn kết sư săi yêu nước tỉnh Cà Mau, Ban Trị sự Giảo hội Phật giáo V ệt Nam 
tỉnh Cà Mau
16. Ngày vào Đảng: Không
17. Tham gỉalàm thành viên của các tổ chửc đoàn thể:.........................................................................

- Tên tổ chức đoàn thể: ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc V ệt Nam tỉnh Cả Mau, Hội đồng trị sự Giảo hội 
Phật giáo V ệt Nam, Đan Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tinh Cà Mau, Hội Đoàn kết sư sãỉ yêu 
nước tỉnh Cà Mau, Chùa Monivongsa Đophaxam, Khóm 3, Phường 1, thành phổ Cà Mau, tính Cà 
Mau.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Thành viên ử y  ban Mặt trận Tổ quốc V ệt Nam tỉnh Cà 
Mau, ủ y  viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo V ệt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tải



chinh - Kinh tế Hội đồng Trị sự Giảo hội Phật giáo M ệt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo 
Vỉệt Nam tỉnh Cà Mau, Hội Trưởng Hội Đoàn kết su sãi yêu nưóc tỉnh Cà Mau, Trụ tri chùa 
Monivongsa Bopharam, Khóm 3, Phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:

- Bằng Tuyên đương công đức, QĐ sổ: 1209- 11.8.2012 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo 
MệtNam.

- Bằng Tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội Phật giáo M ệt Nam, QD số: 915- 09.11. 
2012 của Hội đồng Trị sự Giáo hộỉ Phật giáo Mệt Nam .

- Bằng khen của Thủ tướng Chinh phủ theo QĐ số: 358/QĐ-TTg ngày 19/30/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ.

- Huân Chương Đại đoàn kết dân tộc cùa Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa M ệt Nam tặng 
theo Quyết định so 269, ngày 01 tháng 3 năm2011 của Chủ tịchnước.

- Bằng khen của Ban Chi đạo Tây Nam bộ theo Quyết định sổ: 385- QĐ/BCĐTNB, ngày 03 tháng 4 
năm2013.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 2025/QĐ-TTg ngày 07 tháng 
11 năm 2014

- Bằng Tuyên dương công đức Quyết định sổ: 1088/TDCĐ-HĐTS, ngày 18/9/2017 của Hội đồng 
Trị sự Giáo hội Phật giảo M ệt Nam .

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo QuyếtđỊnh sổ: 2029/QĐ-TTg ngày 15 thống 
12năm2017

Ngoài ra , tôi còn được Nhả nước tặng thuồng nhiều Bằng khen khác trong năm 2015.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đẵ bị áp đụng (Đàng, chính quyền, đoàn thể):Khôngbị kỷ luật, 
không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa: Khổng có
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (neu có): tỉnh khỏa VII, v m , IX nhiệm kỳ 2004 - 2011,2011 - 2016 
vả2016-2021.

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

-Trước năm 1975 - Lúc còn nhỏ ở với gia đình, đi học.

-Ngày 14 tháng 3 
năm 1975

- Xuất gia tu học tai chùa Ghositaram, ẩp Cù Lao, xă Hưng Hộỉ, 
huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Minh Hải

-Từ tháng 5 năm 1980 
đến tháng 6 năm 1982

- Được Giáo Hội Phật giảo tỉnh Minh Hải phân công là chuyên 
gia về công tác Tôn giáo tại tỉnh bạn kết nghĩa giữa 2 tình: Minh 
Hải (MệtNam) - Kô Kông (Campuchia).

-Từ tháng 6 năm 1982 
đến tháng 12 năm 1985

- v ề  tu học tại chùa Ghositaram, ấp Củ Lao, xã Hưng Hội, huyện 
VTnh Lợi, tỉnh Minh Hải và tham gia công tác Mặt trận và các hoạt 
động xã hội khác tại xã Hưng HộChuyện VTnh Lợi, tỉnh Minh Hải 
(nay là tỉnh Bạc Liêu)



Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

- Tháng 01 năm 1985
- Được Giáo hộỉ Phật giáo tỉnh Minh Hải phân công về làm trụ trì 
chùa Monivongsa Bopharam, Khóm 3, Phường 1, thi xã Cà Mau 
(nay là Tp. Cà Mau), tham gia ủ y  viên ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc 
thị xã Cà Mau và ủ y  viên ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

-T ừ  ngày 06/02/1998 
đến nay

- Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau, trụ. sở tại 
chửa Monivongsa, khóm 3, phường 1, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, 
thành viên UBMTTQVN tinh Cà Mấu

- ủ y  viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
- Phỏ Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà 
Mau.
- Phỗ Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Ngày 18/01/2020 
Ngày 14/7/2020

- Quyền Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo V ệt Nam tỉnh Cà 
Mau.
- Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VỉệtNam tỉnh Cà Mau.
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, khóa v n , nhiệm kỳ 
2004 -2011; khóa v m , nhiệm kỳ 2011 - 2016 và khóa IX, nhiệm 
kỳ 2016-2021
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cà Mau, khóa IX, nhiệm 
kỳ2004-2011;khóaX, nhiệm kỳ2011 -2016, khóa XI, nhiệm kỷ 
2016-2021.

Cà Mau, ngây 09 tháng 3 năm 2021 
K ỷ tên

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Hòa Thượng Thạch Hà



CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
fìôc lâp - Tư do -  Hanh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
của ngưòi ứng cử đại biểu Hội đồng nhân tỉnh Cà Mau

Họ và tên: THẠCH HÀ (HÒA THƯỢNG THẠCH HÀ)
Chửc vụ:

- ủ y  viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
- ủ y  viên UBMTTQ VN tỉnh Cà Mau.
- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế - Tài chính, Hội đồng trị sự 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
- Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau.
- Hội Trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nưó'c tỉnh Cà Mau.
- Trụ trì Chùa Monivongsa, Khóm 3, Phưòng 1, thành phố Cà Mau.

. - Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cà Mau.
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau các khóa VII, VIII, IX (nhiệm kỳ 

2005-2010, 2011-2016,2016-2021).
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cà Mau các khóa IX, X, XI (nhiệm 

kỳ 2004-2011, 20 i 1 -2016, 2016-2021 ).

Đon vị công tác: Hội Đoàn kết sư sãi yêu nưó'c tỉnh Cà Mau, Ban Trị sự 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau, chùa Monivongsa Bopharam, Khóm 3, 
Phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Tôi rất cảm ơn được ủ y  ban bầu cử, Ban Thường trực ủ y  ban Mặt trật Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, bà con cử tri và lãnh đạo Hội Đoàn kết sư sãi yêu 
nưó'c tỉnh Cà Mau đã giói thiệu tôi ứng cử đại biểu PIỘi đồng nhân dân tỉnh Cà 
Mau, nhiệm kỳ 2021 -  2026.

Nhân dịp hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc với bà con cử tri hôm nay, tôi xin trình 
bày Chưong trình hành động của mình nếu được tín nhiệm bầu đại biểu Hội đồng 
nhân dân tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2021 -  2026 trong cuộc bầu cử sắp tới:

Là người đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -  2021 và được tái ứng cử 
vào đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là niềm vinh dự lớn đối 
với tôi. Tôi nguyện thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết vói bà con cử tri thông 
qua các cuộc tiếp xúc cử tri, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của các tầng lóp nhân 
dân, nhất là giới Tăng, Ni, Phật tử và bà con đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn 
đế nắm bắt và phản ánh trung thực, kịp thời vói HĐND cũng như các cơ quan 
chức năng liên quan về những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con cử tri,
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giúp HĐND tỉnh ban hành những chủ trương, quyết sách sát họp vói tình hình 
kinh tế -  xã hội ở địa phương.

Tôi cũng xin hứa với bà con cư tri: Nếu tôi có trúng cử hay không trúng cử 
đại biểu Hội đông nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ này, tôi cũng luôn cố gắng 
tham mưu và giám sát tốt đến vấn đề công tác tôn giáo, công tác dân tộc và thực 
hiện chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ở địa phương, nhằm mang 
lại lợi ích chung cho bà con nhân dân, nhất là về đời sống, tình hình kinh tể - xầ 
hội, sản xuất kinh doanh của bà con cử tri vùng đồng bào dân tộc Khmer, đồng 
bào có tôn giáo trong tỉnh...; đồng thời tăng cưòng phối họp chặt ché với Mặt trận 
Tổ quốc các cấp cũng như các cơ quan chức năng có thấm quyền trong hoạt động 
giám sát, để kịp thời phản ánh những vấn đề bà con cử tri bức xúc đến các kỳ họp 
Hội đồng nhân dân để các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, sớm giải 
quyết.

Bên cạnh đó, không ngừng nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đại biếu 
HĐND trong việc xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; 
Phát huy tốt tinh thần dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo 
trong tình hình mới hiện nay; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 
bà con nhân dân, nhất là bà con cử tri người dân tộc Khmer, Tăng Ni, Phật tử phát 
huy tốt tinh thần thi đua yêu nưó'c, phát triển lao động sản xuất, vươn lên ốn định 
cuộc sống, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững ỏ' 
địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mói nâng cao, nông thôn mói kiểu 
mẫu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con dân tộc thiểu số và bà con 
có tôn giáo trên địa bàn. Qua đó, nhằm mang lại lợi ích chung cho bà con Nhân 
dân, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và quyền, lợi ích họp 
pháp của công dân.

Sau cùng xin kính chúc bà con cử tri luôn dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và 
thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!
Cà Maa, ngày .... tháng 4 năm 2021 

ỨNG CỬ VIÊN

Hòa thượng Thạch Hà




