
Mẫu số 03/HĐBC-QH

TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BlỂư QUÔC HỘI KHÓA XV

t
1. Họ và tên thường dùng: BÙI THỊ PHƯƠNG TRANG
2. Họ và tên  khai sinh: BÙI THỊ PHƯƠNG TRANG
3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/02/1972 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 xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
7. Quê quán: Xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
8. Nơi đăng ký thường trú : Đường số  5, khóm  3, phường Tân Xuyên, th à n h  phô" Cà 
Mau, tỉn h  Cà Mau

Nơi ở hiện nay: Như trên
9. SốCMND: 380707046

Ngày cấp: 04/9/2009 Cơ quan cấp: Công an tỉnh Cà Mau
10. Dân tộc: Kinh 11. Tôn giáo: Không
12. Trình đ ộ :

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Toán chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số, Đại học Sư 

phạm Toán
- Học vị: Thạc sĩ Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Chứng nhận năng lực Tiếng Anh cấp độ BI

13. Nghề nghiệp hiện nay: Giảng viên
Trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, thì ghi rõ:

- Ngạch: Giảng viên Mã ngạch: v.09.02.03
-Bậc lương (nếu có): 9/9 Hệ sốlương: 4,98 Ngày hưởng: 01/8/2018
- Phụ cấp chức vụ (nếu có): 0,45

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó trưởng Khoa cơ bản
15. Nơi công tác: Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
16. Ngày vào Đảng: 19/5/2005

- Ngày chính thức: 19/5/2006 Số thẻ đảng viên: 27.021231
- Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên, bí thư Chi bộ III, đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng 

Đồng Cà Mau
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không

Lý do ra khỏi Đ ảng:................................................................................................................................
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau



- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó chủ tịch
18. Tình trạn g  sức khỏe: Tốt
19. Các h ình  thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:

+ Được tặng  Kỷ niệm  chương vì sự nghiệp giáo dục, năm  2014 
+ Được tặng  Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉn h  Cà Mau, năm  2016 
+ Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh , năm  2004, 2002 
+ Đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh , năm  2003

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý 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): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân  dân (nếu có): Không

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng  8/1994 
đến tháng  12/2008

Giáo viên, giảng dạy tạ i Trường Trung học phổ thông Cái Nước, 
huyện Cái Nước, tỉn h  Cà Mau

Từ tháng  01/2009 
đến tháng  8/2013

Giảng viên, dạy tạ i Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Từ tháng  9/2013 
đến tháng  3/2015

Phó trưởng Khoa Cơ bản; Chi ủy viên chi bộ III Đảng bộ Trường Cao 
đẳng Cộng đồng Cà Mau; Trưởng Ban nữ công

Từ tháng  4/2015 
đến tháng  3/2017

Phó trưởng Khoa Cơ bản; Phó Bí thư  Chi bộ III Đảng bộ Trường Cao 
đẳng Cộng đồng Cà Mau; ú y  viên ban chấp hành  Công đoàn cơ sở

Từ tháng  4/2017 
đến tháng  11/2017

Phó trưởng Khoa Cơ bản; Bí thư  Chi bộ III Đảng bộ Trường Cao dẳng 
Cộng đồng Cà Mau; ú y  viên ban chấp hành  Công đoàn cơ sở

Từ tháng  12/2017 
đến tháng  6/2020

Phó trưởng Khoa Cơ bản; Bí thư  Chi bộ III Đảng bộ Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Cà Mau; Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở

Từ tháng  6/2020 
đến nay

Phó trưởng Khoa Cơ bản; Đảng ủy viên, Bí thư  Chi bộ III Đảng bộ 
Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau; Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở

Cà Mau, ngày 12 tháng 3 năm 2021 
Ký tên

(Ký, ghi rõ họ và tên)

B ùi Thị P hương T rang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do — Hạnh phúc

;

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
Của người ứng cử đại biểu Quốc Hội, nhiệm kỳ 2021-2026

Kính thua: - Các đồng chí Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương;
- Toàn thể bà con cử tri.

Tôi tên: Bùi Thị Phương Trang, sinh năm 1972. Hiện đang công tác tại 
Trưịờng Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau, giữ chức vụ Bí thư Chi bộ III, phó Trưởng 
khoa phụ trách Khoa Cơ bản.

Tôi rất vinh dự được ủy ban bầu cử, Ban thường trực ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con cử tri đã giới thiệu 
tôi ứng cử đại biểu Quốc Hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Lời đầu tiên, xin cảm ơn ủy ban bầu cử, Ban thường trực ủy ban Mặt trận 
Tô quốc Việt Nam tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phưong và bà con cử tri đã tạo 
điều kiện, tố chức hội nghị để cho các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với cử 
tri trước ngày bầu cử. Tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền 
địa phương và quý bà con cử tri lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc.

Kính thưa bà con cử tri!
Đuục sự hiệp thương giói thiệu của ƯBMTTQVN tỉnh, sự thống nhất của 

Ban Thưòng vụ tỉnh ủy, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và cử tri nơi cư trú đã 
giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu Quốc Hội Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. 
Tôi xác định, đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân.

Qua nghiên cứu, tìm hiểu và tiếp xúc vói các ĐBQH qua các thòi kỳ; tôi 
nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và ĐBQH, 
đại biếu Quốc Hội là người được cử tri bầu ra, không chỉ là người đại diện cho ý 
chí nguyện vọng của nhân dân địa phưong nơi bầu ra mình, mà còn đại diện cho ý 
chí nguyện vọng của Nhân dân cả nước; là người thay mặt Nhân dân thực hiện 
quyền lực nhà nưóc trong Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc 
hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Nhân buổi Hội nghị 
gặp gỡ tiếp xúc với bà con cử tri hôm nay, tôi xin trình bày chưong trình hành 
động của mình, nếu được bà con tín nhiệm bầu vào đoàn đại biểu Quốc Hội nhiệm 
Khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 trong cuộc bầu cử sắp tói.

Thứ nhất: Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri. Thường 
xuybn tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; lắng nghe và 
phản ánh trung thực, kịp thòi các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc Hội, các cơ 
quan nhà nước, tổ chức hữu quan; bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của cử tri; 
thực hiện tốt chế độ tiếp dân, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc Hội để báo 
cáo và thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Khi nhận được 
kiến nghị, đề xuất của cử tri, cá nhân tôi có trách nhiệm nghiên cứu, trực tiếp đề 
nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết.
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Thứ hai: Bản thân sẽ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của đại biểu được 
Hiến pháp và pháp luật quy định. Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể 
của Quốc hội; tham gia các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội; tích cực nghiên 
cứu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tham gia thảo 
luận, bàn bạc và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương tại kỳ họp, nhất 
là c£c biện pháp tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc hiện nay trong tỉnh như: 
Phất triền các ngành kinh tế có lọi thế ở địa phương để nâng cao thu nhập cho nhân 
dân; các chương trình xây dựng nông thôn mói, bảo vệ môi trường sinh thái; cải 
cách thủ tục hành chính.

Thứ ba: Phấn đấu tu dưõng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và lối sống, giản 
dị, gần dân, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành nhiệm vụ đưọ'c 
giao, đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, lãng phí, 
tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật khác, bảo vệ lợi ích của Nhà nuức, 
quyền và lọi ích họp pháp, chính đáng của nhân dân đế xứng đáng vói sự tin tưởng 
của bà con cử tri.

Thứ tư: Với cương vị là Phó trưởng khoa, phụ trách khoa Cơ bản, tôi luôn 
dành sự quan tâm của mình đến những vấn đề liên quan đến giáo dục, chất lượng 
giáo dục đặc biệt là đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa 
phu/ơng. Vói trách nhiệm của người giảng viên và là người quản lý khoa tôi sẽ tạo 
mọi điều kiện tốt nhất để người học tiếp cận vói giáo dục toàn diện; tạo điều kiện 
thúc đẩy các cơ hội học tập và học suốt đời cho tất cả mọi người. Tạo điều kiện tốt 
nhất đế sinh viên có thể học tập và rèn luyện nhằm nâng cao kiến thức và kĩ năng 
nghề nghiệp của mình, qua đó nâng cao năng suất lao động, góp phần phát triển 
kinh tế gia đình và địa phương.

Thứ năm: Bản thân nỗ lực hơn nữa trong việc liên kết, hợp tác chặt chẽ vói 
doanh nghiệp đế tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường. 
Quan tâm, tạo điều kiện để giảng viên tụ' học tập bồi dưỡng, nâng cao tay nghề, đối 
mới phương pháp giảng dạy phù họp để hấp dẫn đối vói sinh viên, giúp cho sinh 
viên húng thú hơn trong học tập. Tổ chức xây dụng được những chương trình đào 
tạo có chất lượng đáp úng được nhu cầu của doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng 
lao động ở địa phương, từ đó tạo nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên.

J Với trách nhiệm, quyền hạn của mình trước bà con cử tri, tôi sẽ cố gắng đem 
hết khả năng của mình để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu Quốc Hội, đóng 
góp một phần công sức của mình trong việc nâng cao chất lượng giáo dục nghề 
nghiệp, góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Một lần nữa, xin trân trọng cảm 0'n quý vị đại biểu và toàn thể bà con cử tri! 
xin được gửi đến các đồng chí lãnh đạo địa phương và quý cử tri lòi chúc sức 
khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Cà Mau, ngày 04 tháng 5 năm 2021

Bùi Thị Phương Trang
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