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Ông PHẠM ĐĂNG KHOA, sinh ngày 03 tháng 01 năm 1981. Quê quán: 
Phú Hựu – Châu Thành – Đồng Tháp. 

Hiện cư trú tại: số 502/13 Nguyễn Đình Chiểu, Tổ 58, Khu phố 4, Phường 4, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Ông như sau:  
- Từ tháng 9 năm 2002 đến tháng 11 năm 2004: Giáo viên Pháp văn, Phó Bí thư 

Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3. 
- Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 25 tháng 8 năm 2006. 
- Từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 8 năm 2016: Phó Trưởng phòng Phòng 

Giáo dục và Đào tạo Quận 3. 
- Từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 02 năm 2020: Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 

Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Quận 3. 
- Từ tháng 8 năm 2016 đến nay: Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 3; 

Hội thẩm nhân dân Quận 3; Thành viên các hội đồng thẩm định đề tài nghiên 
cứu khoa học của Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; Thành 
viên các hội đồng chấm luận văn, luận án chuyên ngành quản lý giáo dục của 
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sài Gòn. 

- Từ tháng 02 năm 2020 đến nay: Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Phòng Giáo 
dục và Đào tạo Quận 3. 

- Từ tháng 8 năm 2020 đến nay: Quận ủy viên Quận 3. 
Ông đã được tặng thưởng:  
- Bằng khen Trung ương Đoàn 2007, 2008, 2009, 2010; Giáo viên trẻ tiêu biểu 

Thành phố Hồ Chí Minh lần I năm 2009; Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” năm 2012. 
- Giấy khen của Công an Thành phố Hồ Chí Minh vì có thành tích xuất sắc 

5 năm thực hiện Quy chế phối hợp với Công an Quận 3 về công tác đảm bảo an 
ninh trật tự trong lĩnh vực giáo dục giai đoạn 2013 - 2018. 

- Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố vì có thành tích xuất sắc 
nhiệm vụ 2 năm học liên tục 2016 - 2017, 2017 - 2018. 

- Giải I cuộc thi I-star 2019, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. 
Ông PHẠM ĐĂNG KHOA 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: 05, Quận 3. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ PHẠM ĐĂNG KHOA  

 Tôi tên Phạm Đăng Khoa, hiện là Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào 
tạo Quận 3. Tôi vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố 
hiệp thương, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 
nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng 
nhân dân Thành phố khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tôi sẽ nỗ lực, tập trung thực 
hiện chương trình hành động với các nội dung trọng tâm như sau: 

1. Luôn trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân; luôn rèn luyện, giữ gìn 
phẩm chất đạo đức, tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh, không tham nhũng, lãng phí; thường xuyên gắn bó với Nhân dân, 
lắng nghe tâm tư nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của bà con cử tri, qua đó 
phản ánh trung thực mọi ý kiến và chủ động đề xuất giải pháp với Hội đồng 
nhân dân Thành phố, các cơ quan, ban ngành nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của Nhân dân. 

2. Với vị trí công tác hiện nay, tôi được tiếp cận nhiều thông tin về lĩnh vực 
giáo dục và đào tạo, văn hóa xã hội nên thuận lợi trong quá trình tham gia ý kiến 
để Hội đồng nhân dân có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, sát thực tiễn, hợp 
lòng dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, giải 
quyết các vướng mắc, tạo cơ chế để Thành phố chủ động phát triển, hội nhập. 

3. Tôi sẽ tiếp tục đề xuất với Hội đồng nhân dân các giải pháp để: 
- Xây dựng nhiều chính sách phát triển giáo dục đặc thù cho Thành phố; 

chính sách xây dựng hệ thống trường lớp hiện đại, an toàn; chính sách hỗ trợ, 
chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong 
ngành giáo dục; đề xuất đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các chương trình giáo dục 
đạo đức lối sống, giáo dục kỹ năng mềm, giáo dục STEM và tạo thêm nhiều sân 
chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo, các hoạt động đậm đà bản sắc văn hóa Việt 
Nam cho học sinh, sinh viên.  

- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, ứng dụng hiệu quả 
công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục cũng như hoạt động dạy, học, kiểm 
tra đánh giá, góp phần cùng Thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng 
trường học thông minh. 

- Giải quyết các vấn đề Nhân dân quan tâm như: đổi mới tổ chức bộ máy 
Nhà nước theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, minh bạch, trong sạch; nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân; phòng chống tham nhũng, lãng phí, sử 
dụng ngân sách kém hiệu quả; nâng cao chất lượng giám sát các lĩnh vực môi 
trường, giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm…nhằm không ngừng nâng cao 
chất lượng cuộc sống của Nhân dân.  
 Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự 
mong đợi và kỳ vọng của cử tri, thực hiện hiệu quả chức trách Đại biểu của 
Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân./. 


