
 TÓM TẮT TIỂU SỬ 
Ông NGUYỄN MINH ĐỨC 
- Phó Bí thư Chi bộ Quốc phòng và An ninh; Thiếu 
tướng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An 
ninh của Quốc hội  
- Giáo sư Khoa học an ninh, Tiến sĩ Luật Hiến pháp; Cử 
nhân Luật (Điều tra hình sự); Cao cấp Lý luận Chính trị 
- Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 
2021 - 2026) 
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021 
Đơn vị bầu cử số: 5 Quận: Tân Bình, Tân Phú 

Ông NGUYỄN MINH ĐỨC, sinh ngày 19 tháng 7 năm 1969. Quê quán: Xã 
Minh Tân, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Hiện cư trú tại: Tập thể A13, Học viện Cảnh 
sát nhân dân, Tổ dân phố số 2, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 

Quá trình công tác của Ông như sau: 
- Từ tháng 12 năm 1986 đến tháng 8 năm 1990: Cán bộ Cảnh sát điều tra hình 

sự, Công an huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Từ tháng 9 năm 1990 đến tháng 5 
năm 1995: Sinh viên hệ chính quy, Khóa D16, Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ 
Công an. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 28 tháng 01 năm 
1994. Từ tháng 6 năm1995 đến tháng 8 năm 2002: Giảng viên Khoa Luật, Học viện 
Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an; 

- Từ tháng 9 năm 2002 đến tháng 6 năm 2006: Nghiên cứu sinh tại Khoa Luật, 
Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga, Liên bang Nga; Phó bí thư, Bí thư Chi 
bộ Đơn vị Lưu học sinh Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga tại Mátxcơva, 
Liên bang Nga; 

- Từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 3 năm 2008: Giảng viên chính Khoa Luật, 
Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học và Điều tra tội phạm, Học viện Cảnh sát nhân 
dân; từ tháng 4 năm 2008 đến tháng 10 năm 2015: Đảng ủy viên Học viện Cảnh sát 
nhân dân, Phó bí thư, Bí thư Chi bộ - Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm Nghiên 
cứu Tội phạm học và Điều tra tội phạm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cảnh sát nhân 
dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an; 

- Từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 8 năm 2016: Đảng ủy viên Học viện Cảnh 
sát nhân dân; Bí thư Đảng ủy Viện Khoa học Cảnh sát; Phó Viện trưởng, Viện 
trưởng Viện Khoa học Cảnh sát, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cảnh sát nhân dân, Học 
viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an; Đại biểu Quốc hội Khóa XIV; 

- Từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 10 năm 2019: Ủy viên Thường trực Ủy ban 
Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; từ tháng 11 năm 2019 đến nay Phó bí thư Chi 
bộ Quốc phòng, An ninh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của 
Quốc hội Khóa XIV; Ủy viên Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Ông đã được tặng thưởng: Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất; Huy 
chương vì sự nghiệp giáo dục; Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng (ngành) năm 2015, Bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2017) và nhiều Bằng khen của các Bộ, Ngành. 

Ông NGUYỄN MINH ĐỨC được Hội đồng bầu cử quốc gia giới thiệu ứng 
cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026); Đơn vị bầu cử số: 5, quận: 
Tân Bình, Tân Phú. 

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 ĐBQH KHÓA XV NGUYỄN MINH ĐỨC 

Tôi tên là Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh 
(QPAN) của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) 
Khóa XIV. Trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV, tôi đã cùng Ủy ban QPAN 
thẩm tra hàng chục dự án Luật và Nghị quyết của Quốc hội và tham gia nhiều 
cuộc giám sát việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực QPAN; đồng thời cùng với 
các vị đại biểu Quốc hội Đoàn TP.HCM tham gia nhiều ý kiến về những vấn đề 
quan trọng của Đất nước nói chung và của TP.HCM nói riêng; chất vấn nhiều 
vấn đề mà cử tri quan tâm; kiến nghị và được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội thông qua các nghị quyết quy định thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù; 
chính quyền đô thị tại TP.HCM và thành lập thành phố Thủ Đức; tiếp nhận và 
chuyển hàng chục đơn thư khiếu nại của cử tri đến các cơ quan chức năng. 

Tôi rất vinh dự được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM giới thiệu tái cử Đại biểu Quốc hội 
khóa XV. Lời đầu tiên, tôi mong muốn được các quý vị cử tri ủng hộ và nếu 
được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội, tôi sẽ cố gắng hết mình làm tốt 
nhiệm vụ với nội dung cụ thể sau: 

1. Luôn xác định vai trò và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ, trách 
nhiệm của Đại biểu Quốc hội chuyên trách; dành thời gian tiếp công dân, tiếp 
xúc cử tri, lắng nghe, chia sẻ những vấn đề mà cử tri quan tâm, kịp thời chuyển 
tải các kiến nghị của cử tri đến Quốc hội. Thường xuyên liên hệ với cấp ủy, 
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc ở địa phương để nắm rõ tình hình, tham mưu, 
trao đổi thông tin; phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết 
những yêu cầu chính đáng của Nhân dân. 

2. Tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm hết mình trong xây dựng chính sách 
phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng pháp luật, đặc biệt là những nội dung liên 
quan đến QPAN, để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm an ninh, trật tự, góp 
phần nâng cao chất lượng sống cho người dân; chất lượng giáo dục; làm tốt 
nhiệm vụ giám sát việc thực hiện pháp luật trên mọi mặt của đời sống xã hội, 
nhằm hạn chế tới mức thấp nhất vi phạm pháp luật, quan liêu, tham nhũng. 
Tham mưu, hiến kế cho cấp ủy, chính quyền TP.HCM thực hiện thành công mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; giảm các loại tội phạm; 
giảm kẹt xe; ô nhiễm môi trường… 

4. Luôn khiêm tốn, cầu thị, trung thực, đoàn kết, giữ vững phẩm chất đạo đức, 
không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của Đại 
biểu Quốc hội chuyên trách, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri Thành phố và 
Nhân dân cả nước.  

Trên đây là nội dung chương trình hành động của tôi trước cử tri Thành phố 
Hồ Chí Minh cũng như cử tri cả nước. Một lần nữa tôi mong muốn cử tri ủng hộ và 
bầu cho tôi trở thành Đại biểu Quốc hội khóa XV. Tôi xin hứa, dù trở thành Đại 
biểu Quốc hội hay trên cương vị nào, tôi cũng vẫn cùng với cử tri cả nước cống 
hiến hết sức mình trí tuệ, năng lực để xây dựng Đất nước, phục vụ Nhân dân. 

Xin trân trọng cảm ơn!                            


