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H Ể U  s ử  TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

1. Họ và tên  thường dùng: KỀ THANH VÂN
2. Họ và tên  khai sinh: KÊ THANH VÂN

Gác bí danh/tên gọi khác (nếu có): M INH ANH
3. Ngày, tháng, năm sinh: 23/12/1964; 4, Giới tính: Nam
6. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là  quếc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 
tục XÙI gia nhập quấc tịch quốic gia khác.
6. Nơi đãng ký khai Binh: Xã Văn Lộc, hựyện Hậu Lộc, tỉnh  Thanh Hóa
7. Quê quán: Xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
8. Nơi đâng ký thường trú : Phòng 407, nhà 5 tẩng , TT Dốc Bác cể, Chương Dương, Hà 
Nội

Nơi ở hiện nay: 101 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội.
9. SỐ CMND/Hộ chiếu/Cốn cước công dân: 038064000140

Ngày cấp: 18/11/2015 Cơ quan cấp: Cục Cảnh sá t ĐKQL Cưtrú và DLQG vồ Dân cư
10. Dân tộc: Kinh 11. Tôn giáo: Không
12. Trình dộ:

- Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật
- Học vị: Tiến sĩ Luật Học hàm: Không.
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ Anh C

13. Nghề nghiệp hiện nay: Đại biểu Quốc hội chuyỗn trách
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị dang công tốc: ủ y  viên Thường trực ủ y  ban Tàỉ 
chính - Ngân sách của Quốc hội
15. Nơi công tác: ủ y  ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội
16. Ngày vào Đảng“ 29/7/1984

- Ngày chính thúte: 29/01/1986; số  thẻ dảng viên: 83.002758
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên
- Ngày ra  khôi Đảng (nếu có): Không

17. Tham gia Làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Viên chức Việt Nam.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viền

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt



19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xửlỷ vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị 
kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Đại biểu Quốc hội các khốa x in , xrv
22. Là đạỉ biểu Hộỉ đồng nhân dân (nếu cố): Khồng

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

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

1971 - 1981 Học sinh Phổ thững - Hậu Lậu, Thanh Hóa

02/1982 - 05/1983 Binh nhì, Chiến aỹ, Binh nhất, Hạ 8ỹ - Tiểu đội trưởng, C22, Lữ 
đoàn 299, Quân đoàn 1

05/1983 - 05/1985 Trung aỹ, Thương aỹ, Nhân viên Thống kê chính trị, Phòng 
Chính trị, Lữ đoàn 299, Quân đoàn I

05/1985 - 07/1985 Chờ phân công công tác; xã Ván Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh  Thanh 
Hóa

07/1985 - 09/1985 Công nhân Trai giống cây trồng hụyận Hậu Lộc, tính  Thanh Hóa

09/1985 - 10/1989 Sinh viên, ủ y  viền Thường vụ BCH Đoàn trường Đại học Pháp lý 
Hà Nội (sau đổi thành Đại học Luật Hà Nội)

10/1989 - 03/1990 Chờ phân công công tác, xâ Vốn Lộc, huyện Hậu Lộc, tình  Thanh 
Hóa

03/1990 - 12/2003 Chuyên vỉên Vụ Hoạt động Đạỉ biểu dân cử, Văn phòng Quốc hộỉ 
và Hộỉ dồng Nhà nước (sau đổi thành Vân phòng Quốc hội)

12/2003 - 01/2004 Phó Vụ trưởng Vụ Hoạt dộng Đại biếu dân cử (sau dổi thành  w  
Công tác đại biểu), Văn phòng Quốc hội

01/2004 - 09/2008 Chuyên viên chính rồi chuyên viên cao cấp, Phó vụ trưởng Vụ 
Cồng tác Đại biểu, Văn phòng Quốic hội.

09/2008 - 11/2008 Phó Vụ trưởng phụ trách  Trung tàm  Thông tin  khoa học, Viện 
Nghiền cúu lập pháp thuộc ủ y  ban Thường vụ Quốc hội.



Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(C hính quyền, Đ ảng, đoàn thể)

11/2008 - 03/2010 Vụ trưởng, Giám dốc Trung tâm  Thông tin  khoa học, V iện 
N ghiên cứu lập pháp thuộc ủ y  ban Thường vụ Quấc hội

03/2010 - 09/2011 Phó V iện trưởng V iện N ghiên cứu lập pháp thuộc ủ y  ban Thường 
vụ Quốc hội (Tương dương Tổng cục trưởng)

09/2011 - 03/2014 Đại biểu Quốc hội khóa xni th àn h  phế H ải Phòng, ủ y  viên 
Thường trực ủ y  ban Tàỉ chinh - N gân sách của Quốc hội.

03/2014 - 12/2015 Đạỉ bỉểu Quốc hội khóa xin, chuyển sinh hoạt về Đoàn đạỉ bỉểu 
Quếc hội tin h  H ải Dương; ủ y  viên ử y  ban Tài chính - N gân sách 
của Quốc hội; dược Ban Bí thư  điều động, luân chuyển và chỉ định 
tham  gỉa Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chúc phó Bí thư  
tỉn h  ủy H ải Dương

12/2015 - 5/2016 Đại biểu Quốc hội khóa xni; hoàn th àn h  nhiệm  vụ luân chuyển, 
trỗ  về công tác tạ i Quốc hội và giữ chức ủ y  viên Thường trực ủ y  
ban Tài chinh - N gân hàng cda Quốc hội, dại biểu chinh thức Đại 
hội đại biểu toàn  quốc lần  th ứ  X II của Đảng.

6/2016 đến nay Đại biểu Quấc hội khóa XIV tỉn h  Cà Mau, ủ y  vỉồn Thường trực 
ủ y  ban Tài chính - N gân hàng  của Quốc hội

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm  2021 
Ký tê n

(Ký, ghi rõ họ và tên)

4íy
Lê Thanh V ân



CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG c ử  

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV LÊ THANH VÂN

Kính thưa cô, dì, chủ, bác, bà con cử tri Cà Mau,

Tôi là Lê Thanh Vân, 57 tuổi, Tiến sĩ Luật học, đại biểu Quốc hội các 
khóa XIII, XIV, ủ y  viên Thường trực ú y  ban Tài chính - Ngân sách của Quốc 
hội. Tôi rất vinh dự được ủ y  ban Thường vụ Quốc hội, ủ y  ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu tái cử làm đại biểu Quốc hội khóa XV 
và càng vinh dự, vui mừng hon khi được giới thiệu tiếp tục về tái cử tại Cà 
Mau - mảnh đất trung dũng, ldên cường, giàu truyền thống cách mạng.

Tôi sinh ra ở Thanh Hóa ừong một gia đỉnh có cha làm cán bộ, mẹ làm 
nông dân; các anh, các chị đều tham gia cách mạng ở nhiều cương vị khác 
nhau. Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, tôi đi bộ đội và có thòi gian 
tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc. Sau khi ròi quân ngũ, tôi làm công nhân, 
rồi thi đỗ Đại học Luật và khi tốt nghiệp, được phân công về công tác tại Văn 
phòng Quốc hội. Từ 2003 đến 2011, tôi lần lượt giữ các chức vụ Phó Vụ 
trưởng, Vụ trưởng, rồi Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc ủ y  
ban Thường vụ Quốc hội. Năm 2011, sau khi trúng cử đại biểu Quốc hội 
khóa X E  tại Hải Phòng, tôi được ủ y  ban Thường vụ Quốc hội phân công 
làm ủ y  viên Thường trực ủ y  ban Tài chính - Ngân sách, Phó Trưởng Tiểu ban 
tổng họp dự toán và phối họp chính sách, ủy  viên Ban Biên tập sửa đổi Hiến 
pháp 1992, Phó Chủ tịch Hội nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Canada. Từ tháng 
3/2014, tôi được Ban Bí thư Trung ưong Đảng điều động, luân chuyến và chỉ 
định về làm Phó Bí thư tỉnh ủy Hải Dương. Tháng 12/2015, tôi được điều 
động trở lại Quốc hội tiếp tục làm nhiệm vụ như trước. Trong cuộc bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XV, tôi được giới thiệu về úng cử và trúng cử tại Đon vị 
bầu cử số 1 của tỉnh Cà Mau, gồm thành phố Cà Mau, huyện u  Minh và 
huyện Thói Bình. Dù ở cương vị nào, tôi cũng luôn ra sức hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao. Trong 10 năm làm đại biểu Quốc hội, tôi luôn phản ánh 
đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri vói Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan 
khác ở Trung ương. Nhiều kiến nghị cụ thể của tôi trong hoạt động lập pháp, 
giám sát tối cao và quyết định nhũng vấn đề quan trọng của đất nước đã được 
các cấp, các ngành tiếp thu, trong đó có những vấn đề về đổi mói mô hình 
tăng trưởng, tăng cường nguồn lực đầu tư vào vùng sâu, vùng xa, vùng khó 
khăn, xóa đói, giảm nghèo... đã được Quốc hội, Chính phủ vả các bộ, ngành
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ghi nhận, triển khai.

Trong 5 năm làm đại biểu Quốc hội khóa XIV của Cà Mau, tôi luôn 
mang tiếng nói của bà con đến nghị trường; thường xuyên ừao đổi với lãnh đạo 
các cơ quan ở Trung ưong và lãnh đạo tỉnh, huyện về những vấn đề mà cử tri 
quan tâm; tìm các giải pháp góp phần thúc đẩy phát hiển kinh tế - xã hội của 
tỉnh nhà. Vói trách nhiệm là đại biểu Quốc hội, tôi đã vận động Thủ tuứng 
Chính phủ, các nhà tài trợ ủng hộ xây dựng 6 cây cầu kiên cố ỏ' huyện u Minh, 
2 trường học ở huyện Trần Văn Thời, tặng hàng trăm xe đạp cho học sinh, 
khám bệnh miễn phí cho hàng ngàn đối tưọng nghèo khó ở u Minh, Thói Bình 
và thành phố Cà Mau, nơi tôi được bầu. Tôi cũng đã và đang trực tiếp kiến nghị 
và đốc thúc Bộ Giao thông - Vận tải khẩn trương hoàn thành đoạn quốc lộ 63 
đoạn qua thành phổ Cà Mau trong năm nay.

Cà Mau là một vùng đất mới được khai phá khoảng trên 300 năm, có vị 
trí hết sức trọng yếu về an ninh, quốc phòng. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo 
của Tỉnh ủy, cùng nhũng nỗ lực ừong quản lý, điều hành của chính quyền và hệ 
thống chính trị các cấp, Cà Mau quê ta đã có những đổi mới quan ừọng và thu 
đươc nhiều kết quả rất đáng ghi nhận trên mọi lĩnh vục. Bên cạnh đó, Cà Mau 
cũng đang đối m.ăt vói nhiều khó khăn, thách thức, rất cần được sự quan tâm 
của Tiung ưong. Phát triển Cà Mau không chi là mue tiêu riêng của địa phương, 
mà còn là mục tiêu chung có tính chiến lược, tạo động lực thúc đấy sự phát triển 
toàn diện vùng đồng bằng sông Củu Long. Trong 5 năm qua, bản thân tôi 
luôn ý thức được trách nhiệm đại biểu Quốc hội của mình và coi Cà Mau 
là môi trường thuận lợi để rèn luyện và cống hiến.

Lần này tôi tiếp tục được Trung ương giới thiệu về Cà Mau ứng cử, 
nếu được cô, dì, chú, bác và bà con cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc 
hội, chương trình hành động của tôi sẽ tập trung vào 6 nội dung chủ yếu 
sau đây:

1. Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri; thường xuyên giữ 
mối liên hệ chặt chẽ vói nhân dân và với cử tri ở đơn vi bầu cử bẩng 
nhiều hình thức, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để 
phản ánh với Quốc hội; tham gia đầy đủ các hoạt động của Đoàn đại biểu 
Quốc hội Cà Mau.

2. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội; tích cực phát biểu tại
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các phiên họp của Quốc hội, cơ quan Quốc hội mà mình là thành viên; trong 
đó, đăc biệt quan tâm đến những vấn đề có liên quan đến việc hoàn thiện hệ 
thống pháp luật và các chính sách phát triển kinh tế, đổi mới giáo dục, nâng 
cao dân trí, trọng dụng hiền tài, chăm sóc gia đình thương binh, liệt sỹ, gia 
đình có công, các hộ nghèo ỏ' vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng.

3. Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên với cử tri về hoạt động 
của mình; nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân về những 
mặt yếu kém trong công tác để thực hiện ngày càng tốt hon trách nhiệm 
người đại biểu của nhân dân; ra sức phấn đấu để xứng đáng với lá phiếu 
mà cử tri đã bầu cho mình.

4. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí; tích cực tham gia thúc đẩy cải cách hành chính 
phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Khi nhận được yêu 
cầu chính đáng của nhân dân, đăc biệt là ở Đon vi bầu cử nơi bầu ra 
mình, thì phải kiên quyết bảo vệ và đôn đốc các cơ quan hữu quan, người 
có trách nhiệm giải quyết kịp thời quyền lợi họp pháp của nhân dân.

5. Không ngùng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp úng 
yêu cầu nhiệm vụ; ra sức rèn luyện tác phong, trau dồi phẩm chất đao đức 
và vận động gia đình gương mẫu chấp hành pháp luật; sống giản dị, chan 
hòa, đoàn kết, nghĩa tình với mọi người.

6. Đối với Cà Mau, trên cương vi công tác của mình và xuất phát 
từ lợi ích chung của đất nước, tôi sẽ nghiêm túc lắng nghe, trân trọng tiếp 
thu ý kiến của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân để nghiên 
cứu, đề xuất vói Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương nhũng 
cơ chế, chính sách khả thi, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh nhà, 
tập trung vào các khâu đột phá chiến lược, gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi 
mới mô hình tăng trưởng cả chiều rộng và chiều sâu; cải thiện môi 
trường đầu tư; nâng cao năng lực cạnh tranh; úng phó với biến đổi khí 
hậu; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực; úng dụng khoa học - công nghệ; bảo đảm an sinh 
xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh 
thần của nhân dân; phấn đấu để Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá cao 
của Đồng bằng sông Cửu Long.
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Nhân dịp này, từ đáy lòng mình, tôi xin bày tỏ sự biết ơn chân 
thành tới Tỉnh ủy, HĐND, UBND, ƯBMTTQ, các tổ chức phụ trách bầu 
cử, các đoàn thể, các cấp, các ngành, các bậc lão thành cách mạng cùng 
các cô, dì, chú, bác và cử tri tỉnh nhà đã tiếp tục đón nhận và tạo điều 
kiện cho tôi được về đây tái cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Xin kính 
chúc các đồng chí, kính chúc bà con cử tri sức khỏe, hạnh phúc và đạt 
được nhiều thành tích mới.

Xin trân trọng cảm ơn!
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