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Ông PHẠM XUÂN ĐIỆP sinh ngày 28 tháng 6 năm 1958. Quê quán: Thôn 
Bình Hòa, xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Hiện cư trú tại: 
Số 5A, đường số 6, Tổ 37, Khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Ông như sau: 
- Từ tháng 6 năm 1977 đến tháng 7 năm 1980: Chiến sỹ Lữ đoàn 147 Hải Quân, 

học viên Đại học Ngoại ngữ Quân đội. 
- Từ tháng 8 năm 1980 đến tháng 9 năm 1986: Học viên Học viện Kỹ Thuật Bulgaria. 
- Từ tháng 10 năm 1986 đến tháng 02 năm 2009: Thuyền Phó, Thuyền 

Trưởng, Hải đội phó, Hải đội trưởng, Lữ đoàn phó. Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125 
(tiền thân là Đoàn tàu không số) Hải quân. Ông được kết nạp Đảng Cộng sản 
Việt Nam ngày 23 tháng 10 năm 1988; Học viên Học viện Hải quân, Học viện 
Quốc phòng. 

- Từ tháng 3 năm 2009 đến tháng 12 năm 2013: Phó Tư lệnh - Tham mưu 
trưởng, Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân. 

- Từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 8 năm 2018: Phó Tư lệnh, Phó Tư lệnh - 
Tham Mưu trưởng Quân chủng Hải quân. 

- Từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 02 năm 2021: Ông nghỉ hưu. 
- Từ tháng 3 năm 2021 đến nay: Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố 

Hồ Chí Minh. 
Ông đã được tặng thưởng: Huân chương Huân công hạng Ba năm 2018; 

Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba năm 2014;  Huân chương chiến công hạng Nhì 
năm 2005; Huân chương chiến công hạng Ba năm 1988, năm 2003; Huân chương 
Quân kỳ quyết thắng năm 2000; Huy chương chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba. 

Ông PHẠM XUÂN ĐIỆP 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: 25, huyện Bình Chánh. 
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Tôi là: Chuẩn Đô đốc (Thiếu tướng) Phạm Xuân Điệp, Ủy viên Ban 

Thường vụ - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu 
được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu vào Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi xin hứa: 

1. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập, làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh với các hành 
vi tham nhũng, làm trái với đường lối quan điểm chính sách của Đảng; giữ mối 
quan hệ với cử tri, gương mẫu vận động gia đình chấp hành tốt chính sách, 
đường lối, chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và quy định của địa 
phương nơi cư trú. Tích cực tham gia các phong trào của khu dân cư. Tích cực 
nghiên cứu học tập để có đủ trình độ, năng lực để thực hiện nhiệm vụ của người 
Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố. Có tâm và trách nhiệm trước cử tri. Đại 
diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân và hội viên Hội Cựu Chiến binh 
Thành phố. 

2. Tiếp xúc thường xuyên với bà con và hội viên Hội Cựu Chiến binh 
Thành phố tại nơi làm việc, nơi cư trú. Tiếp nhận trung thực và phản ảnh kịp 
thời đến cơ quan thẩm quyền các vấn đề: sức khỏe cộng đồng, vệ sinh môi 
trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông và các vấn đề cử 
tri bức xức như: tình trạng ngập nước, tội phạm, tệ nạn xã hội. Tâm tư nguyện 
vọng, ý chí và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Cựu Chiến binh Thành phố. 
Cùng với Nhân dân, Cựu Chiến binh Thành phố, các Đoàn thể xã hội và báo chí 
kiên quyết chống các biểu hiện vi phạm, tiêu cực, góp phần thúc đẩy cải cách 
hành chính, tư pháp theo hướng công khai, minh bạch. 

3. Luôn luôn lắng nghe tiếp nhận các kiến nghị, khiếu nại tố cáo của bà con 
và tập hợp, tổng hợp, khái quát trung thực, kịp thời chuyển đến cơ quan thẩm 
quyền và kiểm tra, giám sát cho đến khi vụ việc được giải quyết. 

4. Cùng với các Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tham gia kiểm tra, 
giám sát và phản biện các chính sách của Thành phố để đồng thời kiến nghị lên 
Quốc hội và các Bộ, Ban, Ngành Trung ương. Kiến nghị, đề xuất với Hội đồng 
nhân dân Thành phố về thực hiện các chính sách có liên quan đến hội viên Hội 
Cựu Chiến binh Thành phố nhất là chăm lo giúp đỡ các gia đình hội viên Hội 
Cựu Chiến binh Thành phố có hoàn cảnh khó khăn.  

5. Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở đến người chỉ huy của Quân chủng Hải 
quân, đã trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo tại đảo Cô Lin - 
Gạc Ma - Len Đao ngày 14 tháng 3 năm 1988. Với kinh nghiệm và am hiểu thực 
tế tình hình biển đảo tôi sẽ tham mưu và đóng góp với Hội đồng nhân dân Thành 
phố về một số chính sách đối với bà con ngư dân, với lực lượng tàu thuyền của 
Thành phố tham gia bảo vệ ngư trường và chủ quyền biền đảo của Tổ quốc./. 


