
Mỗu số 03/HĐBC-QH

H ỂU  sử TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU Q u ổ c  HỘI KHÓA XV

1. Họ Tà tên thường dùng: DƯƠNG KIM NGÂN
2. Họ Tà tên khai sinh: DƯƠNG KIM NGẮN
3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/02/1974 4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 
tục sin gia nhập quốc tịch quốc gỉa khốc.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
7. Quê quán: Ấp Thành Vọng, sã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
8. Nơi đâng ký thường trú: số  437E, đường Nguyễn Trãi, khóm 4, phường 9, Tp. Cà 
Mau, tỉnh  Cà Mau

Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số CMND: 380984516

Ngày cấp: 19/9/2019 Ctf quan cấp: Công an tỉnh Cà Mau
10. DÂn tộc: Kinh 11. Tôn giáo: Không
12. Trình dộ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành bác sĩ đa khoa
- Học vị: Bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành sản phụ khoa Học hàm: Không.
- Lý luận chính trị: Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính
- Ngoại ngữ: Anh văn trình độ B

13. Nghề nghiệp hiện nay: Khám, chữa bệnh chuyên ngành sản phụ khoa
14. Chức vụ

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chúc, đơn vị đang công tác: Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe 
sinh sản Bệnh viện Sản - Nhì

- Chức vụ trong Đáng, đoàn thể: Phó Bí thư Chi bộ Khoa khám bệnh
15. Nơỉ cồng tác: Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản Bệnh viện Sản - Nhỉ
16. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ:

- Ngày vào Đảng: 09/1Ư2005
- Ngày chính thức: 09/11/2006 số  thẻ dảng viên: 27.019365
- Chức vụ trong Đảng: Phổ Bí thư chi bộ Khoa khém bệnh
- Ngày ra  khôi Đảng (nếu có): Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn th ể :...............................................................



- Tên tổ chức đoàn th ể :................................................................................................................
- Chức vụ trong tùng tổ chức đoàn th ể :......................................................................................

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước dã được trao tặng: Chiến sĩ th ỉ dua cấp Tỉnh năm 
2008
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đá bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thỗ): Không bị 
kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Khống

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

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

Từ tháng 11 năm 1995 
dến tháng 09 năm 2006

- Y sĩ khoa sản Trung tâm y  tếhuyện u  Minh

Từ thống 10 năm 2006 
dến tháng 10 nam 2010

- Học Bác sĩ đa khoa hệ tập trung Trưng tâm huấn luyện 
Quân khu IX Bệnh viện 121 - Học viện Quân Y

Từ tháng 11 năm 2010 
đến tháng 09 nám 2018

- Phó trưởng khoa sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Trưng tăm chăm 
sóc sức khỏe sinh sản

Từ tháng 10 năm 2018 
dến nay

- Bác sĩ chuyên khoa I sản phụ khoa, Trưởng khoa Chăm sóc 
sức khỏe sinh sản Bệnh viện Sân - Nhi

Cà Mau, ngày 10 tháng 3 năm 2021 
Ký tên

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Dương Kim Ngân






