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TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐồNG NHẢN DÂN 

TỈNH CÀ MAU, NHIỆM KY 2021 - 2026

1. Họ T à  tên  thưỉmg dùng: v ũ  H ồN G  NHƯ YẾN
2. Họ và tên  khai sinh: VŨ HỒNG NHƯ YẾN
3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/7/1974; 4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch lả quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 
tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đãng ký khai sinh: Phường 7, thành phố Cà Mau, tỉn h  Cò Mau
7. Quê quán: Phường 7, thành phố Cà Mau
8. Nơi đăng ký thưdng trú : Đường T rần  V ăn Phú, khdm  7, phường 5, th à n h  phố Cà 
Mau

Nơi ở hiện nay: Như trên
9. SỐCMND: 380801030

Ngày cốp: 18/9/2018 Cơ quan cấp: Công an tỉn h  Cà Mau
10. Dân tộc: Kỉnh 11. Tôn giáo: Không
12. T rình dộ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ chuyên Ngành Nuôi trồng Thủy sản
-Học vị: Thạc sĩ Khoa học Nuôi trồng Thủy sán Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chinh
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình  độ C; Thạc sỹ khoa học Thủy sản (M aster of Science in 

Aquaculture) - Tiếng Anh
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tể  chức, đơn vị đang công tác: Phố Trưởng Ban Kinh tế  - Ngân sách 
Hội đồng nhân dần tỉnh; ủ y  viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vân phòng HĐND tỉnh, Bí thư  Chỉ 
bộ
15. Nơi công tác: Ban Kinh tế  - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tình
16. Ngày vào Đảng: 14/02/2007

- Ngày chính thức: 14/02/2008; Số thẻ đảng viên: 40.135129
- Chức vụ trong Đáng: ử ỵ  viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vãn phòng HĐND tĩnh, Bí thư 

Chi bộ
17. Tham gia làm thành  viên của các tổ chức đoàn thể: Không

- Tên tổ chức đoàn thể:
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:

18. Tinh trạng sức khỏe: Tốt



19. Các h ình  thức khen thưởng nhà nước đã được trao  tặng: Hoàn thàn h  tố t nhiệm  vụ
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm dã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị 
kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khốa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội dồng nhân dân (nếu có):Là Đại biểu HĐND tỉnh khóa IXnhiệm kỳ2016- 2021

23 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

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

Từ tháng 11/1998 
đến 4/2000

- Làm việc tạ i Phân viện Nghiên Cứu Thủy sản M inh Hải

Từ tháng 5/2000 
đến 9/2004

- N ghiên cứu viên, làm  việc tạ i Bộ môn Bệnh và Môi trường Thủy 
sản (Phân viện N ghiên cứu Thủy sản  M inh Hải)

Từ tháng 10/2004 
đến 10/2006

- Được cử đi học cao học tạ i Trường Đại học G ent - Belgium (Nước 
Bỉ)

Từ thống 11/2006 
dấn 7/2010

- Nghiên cứu vỉên tạ i Bộ môn Kỷ thuật nuôi thủy sân, Phân viện 
nghiên cứu Thủy sản M inh Hải

Từ thống 01/2007 
đến 6/2010

- Chủ tịch Công đoốn Phân viện N ghiên cứu Thủy sản  M inh Hải

Từ tháng 01/2010 
đến 6/2010

Phó Bí thư Chi bộ Phân viện Nghiên cứu Thủy sản  M inh Hải

Từ tháng 8/2010 
đến 01/2012

- Chuyển công tác dến Vãn phòng Tỉnh ủy Cà Mau, chuyên viên 
phụ trách  khối kỉnh tấ

Từ tháng 02/2012 
Aếũ. 6/2016

- Phó trưởng phòng Tểng hợp, Văn phòng T ỉnh ủy

Từ tháng 7/2016 
đến nay

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó trưởng Ban Kinh tế  - Ngân 
sách, HĐND tỉnh; chi ủy viên Chi bộ Ba; ủ y  viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh , Bí thư  Chi bộ Ba (từ tháng  3/2020 
đến nay)

Cà Mau, ngày 09 tháng 3 năm 2021 
Ký tên

(K& ghi rõ hạ và tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hanh phức

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Họ và tên: VŨ HỒNG NHƯ YẾN
Chức vụ, đơn vị công tác: Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng 

nhân dân tỉnh.

Nhân cuộc hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc với bà con cử tri hôm nay, lời đầu tiên 
cho phép tôi gửi đến các đồng chí, bà con cử ừi lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc!

Tôi rất vinh dự được ủ y  ban bầu cử, Ban Thường trực ủ y  ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh, cơ quan tôi đang công tác và bà con cử ừi nơi cư trú đã tín 
nhiệm, giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đây là niềm 
vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Kính thưa cử tri!
Trước tiên tôi xin giới thiệu sơ lược về bản thân, cơ quan đang công tác và 

nhiệm vụ của tôi trong thời gian qua: Tôi tên Vũ Hồng Như Yến, sinh năm 1974, 
nguyên quán tại phường 7, TP Cà Mau. Tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ khoa học Nuôi 
trồng Thuỷ sản tại Trường Đại học Gent (nước Bỉ), tham gia nghiên cứu khoa học 
tại Phân viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản, công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy và 
hiện nay là đại biểu HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách. Ban Kinh tế 
- Ngân sách là cơ quan của HĐND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp HĐND tỉnh 
mà trực tiếp, thường xuyên là Thường trực HĐND tỉnh trong việc tổ chức, điều 
hành thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực: kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, 
xây dựng, khoa học, công nghệ, tài nguyên và Môi trường. Với vai trò là đại biểu 
HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban hoạt động chuyên trách, trong nhiệm kỳ qua tôi luôn 
tích cực và chủ động tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ, quyền hạn của Ban 
Kinh tế - Ngân sách và thực hiện nhiệm vụ đại biểu theo luật định, cụ thể: tham gia 
các hoạt động của Thường trực và HĐND tỉnh; thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo 
cáo trước khi trình HĐND tỉnh; tổ chức thực hiện khảo sát, giám sát việc thực hiện 
các quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm, báo cáo công tác và kiến nghị với 
Thường ừực, HĐND tỉnh về những vấn đề thuộc các lĩnh vực do Ban phụ trách. 
Qua thực hiện nhiệm vụ của mình, tôi có điều kiện và có nhiều thời gian gặp gỡ, 
tiếp xúc với bà con cử tri, với nhân dân, hiểu được cuộc sống của nhân dân, nhũng



khó khăn ở cơ sở, từ đó đã giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ, phục vụ nhân dân 
thiêt thực hơn bằng sự kết nối, tập hợp chuyển tải, đề đạt ý chí, nguyện vọng của 
cử tri, những vấn đề còn đang vướng mắc thông qua các hoạt động của HĐND để 
cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, thực hiện đúng quy định của pháp luật; 
cùng với tập thể Ban KTNS đóng góp tích cực cho các hoạt động của HĐND, góp 
phần cùng HĐND tỉnh quyết định những vấn đề quan trọng, ban hành nhiều giải 
pháp, biện pháp, chinh sách thiết thực kịp thời, thúc đẩy triển khai và thực hiện 
nhiệm vụ trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách của tỉnh đúng chủ trương của Đảng, 
chính sách pháp luật của nhà nước, nhìn chung thời gian qua đã thực hiện tốt 
nhiệm vụ do nhân dân, cử tri giao.

Trong cuộc bầu cử sắp tởi, nếu tôi được bà con cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu 
làm đại biểu HĐND, tôi xin hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân: 
(1) gương mẫu trong đạo đức, lối sống; (2) không ngừng rèn luyện kỹ năng, bản 
lĩnh người đại biểu: có chính kiến, quan điểm rõ ràng, tâm huyết vào các công việc 
của HĐND; (3) thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, tận tâm, cố gắng hết sức 
đồng hành, lắng nghe, sẽ chia tâm tư, nguyện vọng của cử tri; bảo vệ quyền lợi 
chính đáng của cử tri, là cầu nối để nhân dân tham gia vào quá trình quản lý nhà 
nước; (4) bám sát thực tiển để kịp thời phản ảnh, có đề xuất, kiến nghị thiết thực 
nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tham mưu xây dựng chính sách, nghị quyết 
HĐND thiết thực, phù họp với điều kiện thực tế, góp phần xây dựng và phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương; (5) Tiếp tục theo dõi, giám sát những vấn đề còn 
trăn trở, những việc chưa đạt được kết quả như mong muốn, những kiến nghị của 
cử tri đã gửi gắm ở nhiệm kỳ trước chưa thực hiện.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, tôi mong được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của tổ 
chức và bà con cử tri ủng hộ cho tôi trở thành đại biểu HĐND trong cuộc bầu cử 
sắp tới. Tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc, ủy  
ban bầu cử, các đồng chí trong ban tổ chức và bà con cử tri đã tạo điều kiện cho tôi 
có cuộc gặp gỡ này. Xin chúc các đồng chí và bà con sức khoẻ, hạnh phúc và thành 
công trong cuộc sống!

Thành phố Cà Mau, ngày 04 tháng 5 năm 2021 
Người ứng cử

Vũ Hồng Như Yến




