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Ông PHẠM QUỐC BẢO 
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên 
Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh 
-  Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Kỹ thuật điện, Cao cấp 
Lý luận chính trị 
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021 
Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021 
Đơn vị bầu cử số: 03 Thành phố Thủ Đức 

Ông PHẠM QUỐC BẢO, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1966. Quê quán: 
Xã Nhơn Khánh, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Hiện cư trú tại: số 141 Chu 
Văn An, Tổ dân phố 20, Phường 26, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Ông như sau: 
- Từ tháng 11 năm 1990 đến tháng 11 năm 2006: công tác tại Công ty Điện 

lực Thành phố Hồ Chí Minh, giữ qua các chức vụ như sau: Nhân viên Phòng Kỹ 
thuật, Sở Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh; Nhân viên Phòng Kế hoạch; Phó 
trưởng phòng Kế hoạch; Phó trưởng phòng phụ trách Phòng quản lý Xây dựng; 
Trưởng phòng Kế hoạch. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 
12 tháng 4 năm 2000. 

- Từ tháng 11 năm 2006 đến tháng 3 năm 2010: Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Công 
ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 3 năm 2010 đến tháng 12 năm 2014: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 
Tổng Công ty; Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 01 năm 2017: Ủy viên Ban Thường vụ, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực 
Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 6 năm 2016: Ông là đại biểu Hội đồng nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

- Từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018: Phó Bí thư, Phó Tổng 
Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 5 năm 2020: Phó Bí thư, Thành viên Hội 
đồng thành viên - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 5 năm 2020 đến nay: Ông là Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, Chủ 
tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ông đã được tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhì (2012), 
Huân chương Lao động hạng Ba (2007), Chiến sỹ thi đua toàn quốc (2018). 

Ông PHẠM QUỐC BẢO 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 nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số: 03, thành phố Thủ Đức. 

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 PHẠM QUỐC BẢO 

Tôi tên là: Phạm Quốc Bảo, là Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành 
viên Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, là đại biểu tái ứng cử Hội 
đồng nhân dân Thành phố khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026). 

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa qua, là Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành 
phố đơn vị tổ bầu cử số 34 (Huyện Cần Giờ), tôi đã cùng các thành viên Tổ Đại biểu 
tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố, lắng nghe và 
chuyển tải đầy đủ, trung thực các kiến nghị, đề xuất của bà con cô bác cử tri Huyện 
Cần Giờ đến các cơ quan thẩm quyền. Qua đó, đã góp phần giải quyết những bức 
xúc, tâm tư, nguyện vọng của cử tri Huyện Cần Giờ trong một số nội dung quan 
trọng với sự phát triển kinh tế - an sinh xã hội của địa phương (như chủ trương xây 
dựng cầu Bình Khánh, Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, xây dựng các tiêu chí nông thôn 
mới, các công trình cơ sở hạ tầng, giải quyết chính sách chế độ cho các đối tượng là 
công chức, cán bộ cấp xã, ấp của huyện; các vấn đề liên quan đến cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất của người dân địa phương,…). 

Tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố hiệp 
thương giới thiệu tái cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026. Nếu được quý cử tri tin tưởng lựa chọn làm Đại biểu Hội đồng 
nhân dân Thành phố khóa X, tôi cam kết sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện 
các nội dung trọng tâm sau: 

1. Luôn trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, rèn luyện gìn giữ phẩm chất, 
đạo đức, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tấm gương của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh; kiên quyết không tham nhũng, lãng phí. Bản thân sẽ luôn nỗ lực 
cùng tập thể Hội đồng nhân dân Thành phố thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố 
lần thứ XI; gắn bó mật thiết với Nhân dân, lắng nghe tiếp thu và giải quyết thấu 
đáo các kiến nghị, phản ánh của công dân một cách hiệu quả, thiết thực. 

2. Với vị trí công tác, kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm tích lũy qua 
việc tham gia Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ vừa rồi, tôi sẽ 
phát huy để tiếp tục bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân, tích 
cực tham gia đóng góp ý kiến cho Hội đồng nhân dân Thành phố để có những 
quyết sách đúng đắn, kịp thời, sát thực tiễn, hợp lòng dân. 

3. Tôi sẽ tiếp tục đề xuất với Hội đồng nhân dân Thành phố các giải pháp 
để tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình phát triển của 
Thành phố như: Đảm bảo chăm sóc y tế cho tất cả người dân, nhất là trong điều 
kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19; Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân 
lực để đáp ứng quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế và phát triển xã hội; Đẩy 
mạnh công cuộc hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật đô thị để nâng cao năng lực cạnh 
tranh của Thành phố; Xây dựng văn hóa đô thị văn minh, hiện đại. 

Tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tín nhiệm của đồng bào cử tri 
Thành phố, để có điều kiện được phục vụ đồng bào cử tri và thực hiện đầy đủ 
các cam kết trên đây./. 

 


