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Ông NGUYỄN TẤN PHÁT, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1977. 
Quê quán: xã Lợi Hải, huyện Ninh Hải (nay là Thuận Bắc), tỉnh Ninh Thuận. 
Hiện cư trú tại: Căn hộ 9.25, Chung cư The Useful Apartment, đường Lạc Long 

Quân, Tổ dân phố 86, Khu phố 5, Phường 9, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Quá trình công tác của Ông như sau:  
- Từ tháng 9 năm 2003 đến tháng 8 năm 2013: Giảng viên Trường Đại học 

Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh; Trưởng Bộ môn Kinh tế và Quản lý 
công, Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học 
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Tấn Phát được kết nạp vào Đảng 
Cộng sản Việt Nam ngày 20 tháng 11 năm 2006. 

- Từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 12 năm 2016: Phó Trưởng ban Tổ chức -  
Cán bộ, kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm đào tạo Tiền tiến sĩ (từ tháng 9/2016 - 
7/2018). Từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 10 năm 2019: Trưởng ban Tổ chức - Cán 
bộ kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Lý luận chính trị (từ tháng 8/2018 - 3/2019) và 
Trưởng khoa Chính trị - Hành chính (từ tháng 3/2019 - 10/2019), Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 11 năm 2019 đến nay: Bí thư Đảng ủy; Đảng ủy viên Đảng ủy Khối 
Dân - Chính - Đảng (từ tháng 9/2020); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ  
Thành phố (từ tháng 10/2020), Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ông đã được tặng thưởng: Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành 
phố Hồ Chí Minh năm 2012, năm 2018; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
năm 2018; Chiến sĩ thi đua cấp Đại học Quốc gia năm 2013, năm 2019. Giải 
thưởng cá nhân công bố khoa học xuất sắc năm 2013 của Đại học Quốc gia Thành 
phố Hồ Chí Minh.  

Ông NGUYỄN TẤN PHÁT được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành 
phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số: 18, quận Bình Thạnh. 

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV 
VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

 



 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  

ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ NGUYỄN TẤN PHÁT   
 
Hiện nay tôi là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Bí thư Đảng ủy, 

Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố. Tôi rất vinh dự được Thành ủy, Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Học viện Cán bộ Thành phố giới thiệu tham gia 
ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nếu được 
cử tri lựa chọn làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ này, tôi sẽ 
cố gắng, nỗ lực làm tròn trách nhiệm của một đại biểu dân cử với các nội dung 
trọng tâm sau đây: 

1. Luôn trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân. Rèn luyện, giữ gìn phẩm 
chất đạo đức, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

Tham gia tích cực công tác xây dựng các chính sách phát triển Thành phố, 
công tác giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân và cùng với tập thể Hội 
đồng nhân dân bàn bạc, quyết định những vấn đề lớn, quan trọng của Thành phố. 

Gắn bó với Nhân dân, lắng nghe và chuyển tải ý kiến, tâm tư, nguyện vọng 
của người dân đến Hội đồng nhân dân và các cơ quan hữu quan; đồng thời phối 
hợp với các cơ quan liên quan xử lý, giải quyết các kiến nghị của cử tri.  

2. Từ thực tiễn của Thành phố, với vai trò là Thành ủy viên, Giám đốc của 
một trường chính trị, tôi sẽ đề xuất với Hội đồng nhân dân Thành phố các giải 
pháp về: 

 - Công tác giáo dục, đào tạo nhằm hướng đến giảm áp lực cho học sinh và 
giáo viên về chương trình học, về bệnh thành tích, tăng cường sự quan tâm đầu 
tư nhiều hơn cho không gian giáo dục để giáo dục có chất lượng thực chất phát 
huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của học sinh và nâng cao đời sống của 
giáo viên. Đối với giáo dục đại học, hướng đến tự chủ giáo dục đại học, hun đúc 
tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên để mai sau lập nghiệp, lập thân, phục vụ 
nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Đối với đào tạo công chức, viên chức, hướng đến 
các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phải thực chất, phù hợp với vị trí việc làm, 
tránh chồng chéo.  

- Các vấn đề về kinh tế - xã hội, trong đó đặc biệt chú trọng đề xuất các giải 
pháp để cải cách cơ chế, chính sách kinh tế nhất là việc phân cấp, phân quyền để 
phát triển kinh tế Thành phố năng động và bền vững, tạo việc làm và thu hút đầu 
tư, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp và người lao 
động; cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân.  

Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của đồng bào cử tri để có cơ 
hội được làm tốt vai trò, chức trách của một đại biểu dân cử, góp phần nhỏ bé vào 
sự phát triển của Thành phố và giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm, đề đạt./. 

 


