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Ông PHẠM THÀNH KIÊN, sinh ngày 03 tháng 7 năm 1971. 
Quê quán: Xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. 
Hiện cư trú tại: 6E Phan Kế Bính, Tổ 41, Khu phố 3, phường Đa Kao, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Quá trình công tác của Ông như sau: 
- Từ tháng 10 năm 1994 đến tháng 8 năm 1995: Chuyên viên Ban Tổ chức 

chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Từ tháng 8 năm 1995 đến tháng 11 năm 1997: Chuyên viên Phòng Kinh tế Quận 1. 
- Từ tháng 11 năm 1997 đến tháng 3 năm 2000: Chuyên viên Văn phòng 

Ủy ban Nhân dân Quận 1. 
- Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03 tháng 02 năm 2000. 
- Từ tháng 3 năm 2000 đến tháng 02 năm 2001: Phó Trưởng phòng Phòng 

Tổ chức chính quyền Quận 1. 
- Từ tháng 3 năm 2001 đến tháng 5 năm 2003: Bí thư Quận Đoàn 1. 
- Từ tháng 6 năm 2003 đến tháng 6 năm 2005: Phó Trưởng phòng Phòng Nội 

vụ Quận 1 (Tham gia Khóa học Tiếng Anh tại Singapore do Thành ủy cử đi học). 
- Từ tháng 6 năm 2005 đến tháng 7 năm 2009: Quận ủy viên - Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân phường Bến Thành, Quận 1. 
- Từ tháng 7 năm 2009 đến tháng 12 năm 2013: Ủy viên Ban Thường vụ 

Quận ủy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1. 
- Từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 10 năm 2015: Phó Bí thư Quận ủy - Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân Quận 1. 
- Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015: Phó Giám đốc Sở Công 

Thương Thành phố Hồ Chí Minh.  
- Từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 7 năm 2020: Thành ủy viên, Giám đốc Sở 

Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Từ tháng 7 năm 2020 đến nay: Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 3  
Ông đã được tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013 
Ông PHẠM THÀNH KIÊN 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 THÀNH KIÊN 

 

Tôi tên Phạm Thành Kiên hiện là Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 3, 
Tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố giới thiệu 
để tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 
X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trải qua quá trình phấn đấu và trưởng thành ở nhiều 
vị trí công tác khác nhau từ phường, quận, Sở ngành Thành phố rồi về nhiệm vụ 
Bí thư Quận ủy Quận 3, tôi tin rằng mình có được những điều kiện thuận lợi, 
thông tin, am hiểu tình hình của Thành phố để góp phần xây dựng Thành phố 
văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Nếu được bà con cử tri tín nhiệm, tin tưởng bầu 
làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, tôi nguyện sẽ tận tâm, tận lực để 
làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, tập trung thực hiện tốt các công 
việc trọng tâm sau:  

1. Thực hiện tốt vai trò là cầu nối của Nhân dân với Hội đồng nhân dân. 
Gần gũi, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri từ đó kiến nghị, đề 
xuất về cơ chế, chính sách, phù hợp cho Nhân dân, mang lại lợi ích cho Nhân 
dân, đặc biệt mọi hoạt động đều hướng về Nhân dân và lấy Nhân dân làm trọng 
tâm. Tham gia xây dựng và giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước để các 
hoạt động của nhà nước thực sự là nhà nước của dân, do dân và vì dân. 

2. Với trách nhiệm là người đại biểu của Nhân dân Quận 3, tôi sẽ luôn 
xây dựng tinh thần đoàn kết, tích cực phối hợp cùng các đơn vị Thành phố, các 
ban ngành, đoàn thể và Nhân dân Quận 3 quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 3 lần thứ XII, góp phần thực hiện tốt Nghị 
quyết của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó tập trung phát huy lợi thế về vị trí địa 
lý là quận trung tâm Thành phố, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, 
đề án đột phá của quận được đặt ra là: chỉnh trang đô thị; xây dựng các không 
gian văn hóa công cộng để người dân thụ hưởng; tập trung giải quyết tình trạng 
ùn tắc giao thông; quyết tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt 
là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin nhằm phục vụ tốt và tạo mọi 
điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Duy trì và phát huy tốt truyền 
thống nghĩa tình, chính sách đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội cho 
người dân trên địa bàn. 

3. Luôn trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân. Bản thân luôn rèn luyện 
phẩm chất đạo đức, lối sống, ra sức học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn 
nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước giao, đặc biệt là nhiệm 
vụ của người Đại biểu Hội đồng nhân dân, xứng đáng với niềm tin, sự tín nhiệm 
của cử tri, Nhân dân Quận 3 và Nhân dân Thành phố./. 


