
TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG NAM NHIỆM KỲ 2021-2026 
- Họ và tên thường dùng: PHAN THANH THIÊN. 
- Họ và tên khai sinh: PHAN THANH THIÊN. 
- Sinh ngày: Ngày 20 tháng 11 năm 1966.   Giới tính: Nam. 
- Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 
- Quê quán: Xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 06, đường Đoàn Nhữ Hài, khối phố Trường Đồng, phường Tân Thạnh, 
thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 
- Số CMND: 205778777.    Ngày cấp: 06/07/2010.       Cơ quan cấp: Công an tỉnh Quảng Nam         
- Dân tộc: Kinh.         - Tôn giáo: Không. 
-Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12.        Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản trị Kinh doanh. 
 Học vị: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.   Lý luận chính trị: Cao Cấp.   
 Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1. 
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Đảng ủy viên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Bí thư chi bộ Cơ 
quan Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam. 
- Ngày vào Đảng: 08/8/1989;       Ngày chính thức: 08/8/1990.  
- Tình trạng sức khoẻ: Tốt. 
- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen Chính phủ. 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 02/1987 
đến tháng 01/1991 

Kế toán Tổng hợp, kế toán trưởng công ty Thương nghiệp huyện Hiệp Đức, 
tỉnh Quảng Nam. 

Từ tháng 01/1991 
đến tháng 02/1994 Thanh tra viên Cấp I, Thanh tra huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. 

Từ tháng 03/1994 
đến tháng  6/1998 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. 

Từ tháng 7/1998 
đến  tháng 4 /2004 Chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam. 

Từ tháng 5 /2004 
đến tháng 01/ 2007 

Phó Trưởng phòng kiểm tra II cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng 
Nam. 

Từ tháng 02/2007 
đến tháng 10/ 2014 

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm 
tra Tỉnh ủy Quảng Nam, Trưởng phòng kiểm tra II.   

Từ tháng 11/2014 
đến tháng 10/2018 

Bí thư Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam, Phó Chủ 
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam. 

Từ tháng 11/2018 
đến nay 

Đảng ủy viên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh , Bí thư Chi bộ Cơ quan Ủy 
ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh 
ủy Quảng Nam. 
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CHUtiNG TR1NH HANH BONG trNG Cif DAI BIEU 

HO BONG NHAN DAN TINH KHOA X NHItM id( 2021-2026 

Lad dau tien cho phep ban than cimg 	cac ling cu vien xin duac gin 
ten cac vi dai bieu, ba con cu tri loci chao, loci kinh chile marsh khoe, hanh phitc 
va liYi cam om chan thanh nhAt! 

Kinh thua qui vi dai bieu! 

Kinh thua qui vi cu tri va Nhan dan! 

Vita qua, Thulkig taw UBMTTQ huyen da giOi thieu tom tat tieu sir 

dm ban than. Tuy nhien, de La con cu tri nom ra va thuan lgi trong qua trinh 
tim hieu cac ling cu vien, xin tom tat ngin gon ve ban than nhu sau: 

Toi ten la Phan Thanh Thien, sinh nom 1966, que quan: xi Binh 

Phyc, huyen Ming Binh, ket nap Bang nom 1989; trinh dO chinh tri: Cao 

cap; trinh c16 chuyen mOn: Thac si; chfrc vu hien nay la Pho Chu nhiem 
UBKT Tinh Ay, Bang uy vien Bang bo Kh6i cac ca quan tinh - Bi thu Chi bO 
Ca quan UBKT Tinh uy Quang Nam. 

Thua quSt vi cu tri va W. con nhan dan, sinh ra va lam len tai manh dot 
que hucmg Thong Binh than yeu; h6i irc nghe me va ba con ke lai, ba tham 
each mang, lam xa dOi truemg xa Binh Phuc, hoat dOng 6 xa vang DOng 
Thong Binh, mm sinh ra toi phai bu siva bang mau, bang ma vi dich bat mc toi 
danh dap, tra tan hang ngay rat da mang, m6 coi ba tir luc 3 tu6i, ba huy sinh 
tai 	danh dich ngay tren que hucmg xi Binh phuc; 16m len trong su dam 
boc cua gia dinh va ba con; vira khic phuc khoa khan, bu6i sang di hoc, bu6i 
chieu chan bo, hot phan, mot khoai, mot lua de phu giup gia dinh. Tuy nhien, 

vai no lvc vugt kho, vai niem tin va quyet tam, St chi tier luc, da khOng ngirng 

no hrc, \wit qua moi kho khan, phan dau hoc tip, ren luyen, tra thanh nguai 
Bang vien Bang COng san Viet Nam, nguai can bo cua nhan dan. Trai qua 
nhieu nganh, rinh vtrc cong tac, di' u dau, to chirc nao, toi cling luon tier nhu 
yeti long minh, luon phat huy truyen th6ng cua que huang, truyen th6ng gia 
dinh, no luc, phAn d'Au hoan thanh tot moi nhiem vu duce giao. 

Nay, rat vinh Bier duce gibi thieu ling cu dai bieu HDND tinh, toi y thi.rc 
duce rang, nhan thirc sau sac ve vi tri, vai tro, nhiem vu, quye'n han cua 

HDND va dai bieu HDND tinh. Neu dugc cu tri tin nhiem lirra chon, toi se 
thuang xuyen hoc hoi kinh nghiem, khong ngimg to duang, ren luyen a giir 
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gin pham chat dao dire, bin linh chinh tri, tuyet d6i trung thanh \Teri Ding, yeti 
TO qu6c, viii Nhan dan; dem het tri tue, nartg lac, tam huyet cua minh phan 
clau hoin thinh tot nhat nhiem vu dugc giao, xfmg clang vai su tin nhiem vi 
long tin cfm cfr tri. Viii quyet tam d6, xin du kien Chtrcmg trinh hanh dOng 
cua minh nhu sau: 

Trwerc hit, bin than se thuCing xuyen gift m6i lien he gAn b6 mat thiet, 
gan gui, sau sat vgi cfr tri, Nhan dan, ba con huyen Thing Binh v&i nhieu 
hinh thfrc nhu thong qua tiep xfic cu tri, thac hien tiep cong dan thong qua 
cong vi$c vi trong cuOc song dori thuCmg de ling nghe, tim hieu tam tu, 
nguyen vcmg, nhftng van a bfrc xtic cua cfr tri, nhan din vi tong hop, phin 
anh trung thuc y kien, nguyen vong, kien nghi cua cfr tri, nhan din quan tam 
den HDND tinh vi cac cap chinh quyen. Dat mic tieu la bio ve quyen vi lgi 
ich harp phap ctia cfr tri, nhan dan len tren hat; v6i phucmg cham dan biet, dan 
bin, dan lam, din kiem tra, dan the huCmg. D6ng 	dinh kST, toi se bao cao 
vori cfr tri, nhan dan ve ket qui thac hien nhiem vu cua minh, voi vai tr6 dai 
bieu cua dan de Nhan dan theo doi, giam sat. 

Thin hai, quyet tam xay dirrng to chfrc clang \Tii 	th6ng chinh tri, chinh 
quyen cac cap trong sach, \Tang marsh, ch6ng tham nhfing, lang phi, quan lieu, 
tieu cuc. Bin than se phat huy trach nhiem cua dai bieu HDND tinh vori thirc 
hien chfrc trach, nhiem vu Ph6 Chit nhiem UBKT Tinh uy, tich cuc dL tranh 
phong, ch6ng loci ich nh6m vi tinh trang tham nhiing, quan lieu, tieu cac, suy 
thodi tu tuomg chinh tri, dao dac, 16i song, nhftng bieu hien ta dien bi'en, ti,r 
chuyen h6a trong mOt bO phan can bO, clang vien. TOi se tinrCmg xuyen giam 
sat nim tinh hinh, kip thoi kiem tra to chfrc ding, ding vien khi co dau hieu 
vi pham, tap trung flitting van de not cqm, bfrc Vic, du luan quan tam, nhang 
linh vac a xay ra sai pham nhu b6i thu&ng, giai phang mat bang, tai dinh 
thu 116i &At, giao &At, cap giay chfrng nhan QSDD; clan to xay dang ca ban; 
quan ly, bio ve tai nguyen khoang sin, moi traemg; cong tic can bp; ke khai 
tai sin thu nhap cua CBCC.... Qua kiem tra neu phat hien to chirc cling, ding 
vien c6 vi pham thi se de nghi to chfrc clang c6 tham quyen xfr lST lcST luat 
nghiem minh, gift nghi8m l(ST' cucmg, ky luat dm Ding, phap luat cfla Nhi 
flack, cong c6 niem tin dm Nhan dan dOi voi Ding. 

Thin ba, se phi hop vori to chirc c6 tham quyen giai quyet tot don Ichieu 
nai, to cao cua nhan dan. ThuCmg xuyen tiep ding dan, khi nhan dugc khieu 
nai, to cao, kien nghi nhan dan, bin than toi se kip thCri nghien cfru, neu don 
thuOc tham quyen cua UBKT Tinh uy, toi se chi dao xem xet, giii quyet; neu 
dam khong thuOc tham quyen, toi se chuyen den to chirc, nguai co tham 
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quyen giai quyet va thong bao cho ngir6i khieu nai, to cio, kien nghi biet; don 
dac, theo doi va giam sat viec giai quyet. Trong tnr6ng hqp xet thay viec giai 
quyet khieu nai, to cao, kien nghi khong dimg phap lust, ban than toi se lien 
he, yeu cau nguai dung dau ca quan, to chirc, dan vi CO tham quyen giai 
quyet dimg theo quy dinh. 

77dr tw, tap trung nghien ciru, tham gia y kien, g6p y, de xuat cac giai 
phip vai HDND tinh, cac Ca quan chirc nang, chinh quyen cac cap huyen 
Thang Binh va cac so' nganh cua tinh de giai quyet mot s6 van de ma cu tri 
cua ca tinh not chung va cua huyen Thang Binh chimg ta dang quan tam: 

- D6 la van de bien d6i khi hau da va dang dien ra khac Wet, the hien ro 
net nhat, tic &Ong manh me rilik dOi vai cac mat dm aci sang xi* hai tinh ta 
hien nay la bao lii, sat 16, van a kho han, xam nhap man, nu6c sach phuc vu 
sinh hoat cua ba con vung dong va nu6c cho chan nuoi, san xuat. 

- DO la van de a nhiem moi throng, thu gom tic thai, tic clang, anh 
hu6ng rat km den chat lucmg sang cua Nhan dan. Tinh tang buon lau, hang 
gia, hang kern chat luong van tiep tic anh huong tieu cgc den san xuat va tieu 
dimg, viec sir dung cac hoa chat dac hai trong bio quan, che bien thuc pham, 
viec sir dung chat cam tong san xuat nong nghiep gay anh huemg km den sirc 
khoe nguori tieu dung va nganh chan nuoi cua chimg ta. 

- D6 la tinh trang mat ba phan thanh thieu then sa vao to nan nghien, 
but ma Ply, ma my di, ma tiny tang hqp; danh bai an tien vai quy ma lon; ca 
do bong di; nghien game, chim dam tong the giai ao; tinh tang tram cap 
gay mat an ninh, tat tu, an town xa hai. 

Rieng vai huyen Thang Binh, qua theo dad, toi than thay, ben canh 
nhfing thanh tvu da dat duqc van con mat s6 ton tai nhu ket au ha tang giao 
thong, thily lqi chua dip img yeu au thuc tien; tien do xay dung, phat trien 
do thi con cham; cong tic quan ly quy hoach, quan ly hien trang, quan 151 (Tat 
dai, tai nguyen, khoing san con bat cap; cong tic dao tao nghe, giai quyet 
viec lam hieu qua con thap; to nan xa hai CO chieu huong gia tang; viec giai 
quyet don to cao, khieu nai, kien nghi mat sa tnrong hqp chua kip th&i, con 
keo dai; cai cich hanh chinh con han che, nang luc dieu hanh mat sa ba phan 
chua dip ung you cau, 1ky cuang, kST lu'at mat s6 nai chua nghiem. 

Vai trich nhiem cua minh, neu duqc bau la dai bieu HDND tinh, toi se 
phi hqp vai cac dai bieu HDND, de xuat HDND tinh ban hanh cac giai phip 
MIL phuc cac tan tai, han che ten; lqi the cua yang dong Thang Binh nam 
tong quy hoach phat tien \rang kinh to Dong Nam cua tinh vai cac du an 
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trong diem ve du lich, dich vu, ph& trien do thi, cong nghiep, tiem nang kinh 
to Wen, nong nghiep img dung cong nghe cao. Qua do, Oat huy tiem nang, 
lgi the cna huyen Thong Binh a Oat trien kinh t6 - xa h8i; tang cueing cong 
tic quart V/ hien trang, quan V/ dot dai, thu hut dau to cac du an dL tu, thuc 
hien tot cong tic bOi thirang, giai phOng mat bang, tai dinh cu, thitc day tien 
d8 trien khai cac du an trong diem, trong dO, du an cL Binh Nam 1, Binh 
Nam 2 clang trien khai thi cong, du an cau Binh Giang va duerng not VO Chi 
COng 	Khu cong nghiep [Yong Que San hien soy Giao Th8ng dang lap chit 
truang dL tu, du an nao vet song Truang Giang....; thue hien tot cong tac 
dao tao nghe, tao viec lam mai, giai quyet cong an viec lam cho lao Ong 
!tong thon, hoan thanh the tieu chi xay clung NTM cua cac xa con lai. Nang 
cao nang luc lath dao va sire chitin dau cua to chirc dang va chat lugng dpi 
ngii can 138 dang vien; cai each hanh chinh, ngan chan, xir ly nghiem tinh 
trang quan lieu, tham nhfing, lang phi, tieu cue, gap phan phat trien kinh te, 
xa ha gift viing an ninh, trot tu an toan - xa h8i, nang cao chat lung dai 
song Nhan dan huyen nha trong nhirng nom den. 

Kinh thin cu tri, N. con nhan dan 

Mong muOn rat nhieu, nhung thai gian có han nen toi xin chia se nhling 
nhiem vu chinh trong chtrang trinh hanh dOng cua minh. 

Xin chan thanh cam an cac cu tri da lang nghe bai phat,  bieu cita ban 
than; cam on ca quan MTTQ da to chuc cu8c gap gEs tiep Vic het sire qt4/ bau 
nay; cam an tat ca ba con. 

Xin duorc girl toi tat ca cac qu3"/ vi dai Neu, cac ong, cac ba, ba. con 
Nhan dan led chiic manh khoe, lai chap tran trong va loci cam an chan thanh. 

Xin chan thank cam on! 

Quang Nam, ngely 26 thong 4 nom 2021 

fiNG CIY VliN 

Phan Thanh Thien 
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