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Ông ĐINH THANH NHÀN 
- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó Giám đốc Công an 
Thành phố Hồ Chí Minh 
- Thiếu tướng - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; 
- Tiến sĩ Luật; Cao cấp Lý luận Chính trị 
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
khóa IX 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: 28       Huyện Củ Chi.   

Ông ĐINH THANH NHÀN, sinh ngày 14 tháng 12 năm 1968.  
Quê quán: xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.  
Hiện cư trú tại: Số 237 Nguyễn Duy Dương, Tổ 25, Khu phố 2, Phường 4, 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 Quá trình công tác của Ông như sau: 
 - Từ tháng 10 năm 1984 đến tháng 10 năm 1986: Học tập tại Trường Trung học 

Cảnh sát nhân dân;  
 - Từ tháng 10 năm 1986 đến tháng 12 năm 2005: Công tác tại Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh, lần lượt kinh qua các nhiệm vụ: Cán bộ điều tra, Điều tra viên trung 
cấp, Điều tra viên cao cấp, phụ trách điều tra chống tội phạm; Đội phó phụ trách 
chung, Phó Bí thư Chi bộ 3, Phòng Cảnh sát điều tra; Đội trưởng, Bí thư Chi bộ 5, 
Đảng ủy viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Ông được kết nạp vào 
Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 10 tháng 7 năm 1990; 

 - Từ tháng 12 năm 2005 đến tháng 10 năm 2010: Công tác tại Công an Quận 3, 
lần lượt giữ các chức vụ: Điều tra viên cao cấp, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát 
điều tra, Phó trưởng Công an Quận 3, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Quận 3, 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 3; 

 - Từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 10 năm 2013: Công tác tại Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh, lần lượt giữ các chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Bí thư Đảng 
ủy Phòng Tổ chức Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh; 

 - Từ tháng 10 năm 2013 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên 
Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc, Thủ 
trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 
an Thành phố Hồ Chí Minh.  

Ông là Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
 Ông đã được tặng thưởng: Huy chương Vì An ninh Tổ quốc (năm 2010); 

Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất (năm 2006). 
 Ông ĐINH THANH NHÀN 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 khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số 28, huyện Củ Chi. 

 
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 ĐINH THANH NHÀN 

Kính thưa: Quý Bà con, Cô Bác, Anh Chị Em cử tri kính mến. 
Tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ 

Chí Minh giới thiệu tái cử Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X 
(2021 - 2026) và hân hạnh được Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh giới 
thiệu đến đơn vị bầu cử số 28 huyện Củ Chi, vùng đất giàu truyền thống cách 
mạng “Củ Chi đất thép thành đồng”; nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu 
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tôi cam kết thực hiện Chương trình 
hành động như sau: 

1. Tập trung thực hiện hiệu quả vai trò trách nhiệm của người Đại biểu Hội 
đồng nhân dân, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng 
của cử tri và Nhân dân; xem xét giải quyết thấu đáo hoặc đề xuất, kiến nghị cơ 
quan chức năng giải quyết những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm. Thực 
hiện tốt chức năng giám sát của người đại biểu nhân dân, góp phần xây dựng và 
hoàn thiện chính quyền đô thị, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của dân, 
do dân và vì dân”. 

2. Chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình để tiếp tục tham mưu đối với 
Thành ủy, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh những giải pháp hiệu quả 
nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, trong đó trọng tâm là xây dựng cơ 
chế vận hành, phối hợp từ cấp cơ sở để huy động và phát huy sức mạnh của hệ 
thống chính trị, vai trò chủ công nòng cốt của lực lượng Công an trong thực hiện 
nhiệm vụ. 

Quan tâm chỉ đạo và thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an 
ninh trật tự, công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hình sự, kinh tế, 
tham nhũng, ma túy và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy; tiếp tục xây dựng và 
phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm đảm bảo 
cuộc sống bình yên cho Nhân dân. 

3. Đoàn kết và tiếp tục xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh, 
định hướng phát triển đến năm 2025 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 phục vụ 
yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của 
Thành phố Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu 
cực, siết chặt kỹ luật, kỹ cương, điều lệnh, nghiêm túc thực hiện cuộc vận động 
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng nếp sống văn 
hóa “Vì Nhân dân phục vụ”. 

4. Tiếp tục học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức 
nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn, phát huy tính năng động, sáng tạo, tận tụy 
với công việc và phục vụ Nhân dân. 

Với hơn 35 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân và vai trò Phó 
Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí 
Minh cùng quyết tâm của mình, tôi cam kết thực hiện hiệu quả Chương trình 
hành động, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân. 

Kính chúc Bà con, Cô bác, Anh Chị Em cử tri mạnh giỏi, hạnh phúc, thành 
công trong công việc và cuộc sống. 

Rất mong được Bà con cử tri tín nhiệm, chân thành cảm ơn./. 


