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TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIEU Q uốc HỘI KHÓA XV

1. Họ và tên  thường dùng: LÊ QUÂN
2. Họ và tên  khai sinh: LÊ QUÂN
3. Ngày, tháng, năm  sinh: 13/8/1974; 4. Giới tính: Nam.
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: UBHC xã Dịch Vọng, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
7. Quê quán: Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh  Quảng Ngãi.
8. Nơi đăng  ký thường trú : Sô" nh à  19B, ngõ 416, Lạc Long Q uân, Tây Hồ, H à Nội.

Nơi ở hiện nay: N hà khách UBND tỉn h  Cà Mau, sô 20 đường Phan Ngọc Hiển, phường 2, 
thành  phố Cà Mau, tỉn h  Cà Mau.
9. Sô" Căn cước công dân: 001074002442

Ngày cấp: 18/9/2014 Cơ quan cấp: Cục Cảnh sá t ĐKQL C ưtrú và DLQG về dân cư.
10. Dân tộc: Kinh. 11. Tôn giáo: Không.
12. T rình độ :

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ Khoa học quản lý; Thạc sĩ khoa học quản lý; Thạc sĩ 

Quản tr ị  k inh doanh; Cử nhân  Quản tr ị  doanh nghiệp.
- Học vị: Tiến sĩ ngành Khoa học quản lý
- Học hàm: Giáo sư
- Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận C hính trị
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp ( Thạc sĩ, Tiến sĩ đào tạo tạ i Pháp)

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư  Tỉnh ủy, Bí thư  Ban Cán 
sự Đảng UBND tỉnh , Chủ tịch UBND tỉn h  Cà Mau, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.
15. Nơi công tác: ủ y  ban nhân  dân tỉn h  Cà Mau.
16. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, th ì ghi rõ:

- Ngày vào Đảng: 19/10/2004
- Ngày chính thức: 19/10/2005; Sô" thẻ đảng viên: 05.179499
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư  T ỉnh ủy Cà Mau.
- Ngày ra  khỏi Đảng (nếu CÓ): Không.

17. Tham gia làm  th àn h  viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt - Pháp.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó Chủ tịch Hội



18. Tình trạng  sức khỏe: Tốt.
19. Các h ình  thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
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): Đại biểu Quốc hội khóa XIV
22. Là đại biểu Hội đồng nhân  dân (nếu có): Không.

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời g ian
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

02/2000 - 5/2006
Giảng viên, cán bộ đối ngoại, phụ trách  các Dự án đào tạo cử 
nhân  thực hành  và cử nhân  quản tr ị  doanh nghiệp bằng 
tiếng Pháp, Trường Đại học Thương mại.

6/2006 - 7/2010
Phó Trưởng Bộ môn Quản tr ị doanh nghiệp (đến tháng  
8/2007); Trưởng Bộ môn Quản tr ị doanh nghiệp (8/2007 - 
11/2009); Trưởng Bộ môn Quản tr ị Nguồn nhân  lực (11/2009 
- 7/2010), Trường Đại học Thương mại.

8/2010 - 02/2011 ủ y  viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Quản tr ị Nguồn 
nhân  lực, Trường Đại học Thương mại; chuyên gia tư  vấn và 
quản lý tạ i EduViet.

3/2011 - 9/2012 Giảng viên, Giám đốc Trung tâm  Đào tạo và Giáo dục Quốc 
tế, Trường Đại học Kinh tế  - ĐH Quốc gia Hà Nội (từ tháng  
01/2012).

10/2012 - 11/2014 Trưởng Ban Tố chức Cán bộ, ủ y  viên Ban Thường vụ Đảng 
ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Chính tr ị viên Ban Chỉ huy 
quân sự ĐH Quốc gia Hà Nội.

12/2014 - 8/2015 Phó Giám đốc, ủ y  viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban 
Tổ chức Đảng ủy ĐH Quốc gia Hà Nội.

9/2015 - 13/9/2017 Phó Giám đốc, ủ y  viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm  
ủ y  ban Kiểm tra  Đảng ủy ĐH Quốc gia Hà Nội, Đại biểu 
Quốc hội khóa XIV.

14/9/2017 - 20/8/2020 ủ y  viên Ban cán sự, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.



Thời g ian
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

21/8/2020 - 02/9/2020 Phó Bí thư  Tỉnh ủy Cà Mau, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

03/9/2020 đến nay Phó Bí thư  Tỉnh ủy Cà Mau, Bí thư  Ban cán sự Đảng UBND 
tỉnh , Chủ tịch UBND tỉnh  Cà Mau, Đại biểu Quốc hội khóa 
XIV.

Cà Mau, ngày 05 tháng 3 năm 2021
Ký tên

(Ký, ghi rõ họ và tèn)



CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
của ông Lê Quân, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh, ứng cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Kính thưa cử tri, nhân dân,
Tôi là Lê Quân, sinh năm 1974 tại Hà Nội. Ba của tôi là người con Quảng Ngãi, 
bộ đội tập kết. Mẹ tôi là xã viên Họp tác xã Dịch Vọng, Từ Liêm, Hà Nội.
Bản thân tôi là một nhà giáo, nhà khoa học và nhà quản lý. Tôi có hơn 20 năm 
thâm niên nhà giáo, đã tham gia đào tạo bồi dưỡng hàng ngàn cử nhân, thạc sĩ, 
tiến sĩ, tham gia bồi dưỡng nhiều giảng viên và nhà khoa học trẻ, được Nhà 
nước công nhận đạt chuẩn Giáo sư kinh tế. Trước khi được điều động luân 
chuyển về Cà Mau, tôi đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau: Trưởng ban 
TCCB, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, 
Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Năm 2016, tôi được cử tri Hà 
Nội tín nhiệm bầu là Đại biểu quốc hội Khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021).
Kính thưa cử tri và nhân dân,
Hôm nay, được sự tín nhiệm của cơ quan thẩm quyền và sự tin tưởng của bà con 
cử tri, tôi được tiếp tục giới thiệu để tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 
XV và ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi nhận 
thức sâu sắc đây là nhiệm vụ, trách nhiệm lớn trước Đảng, trước nhân dân, trước 
cử tri cả nước và cử tri Cà Mau. Neu vinh dự được cử tri tín nhiệm, tôi xin cam 
kết hoàn thành tốt nhiệm vụ của ĐBQH, ĐB HĐND tỉnh. Trên cương vị là đại 
biểu của dân, tôi xin nêu một số ưu tiên bao gồm:
1. Quan tâm dành thời gian để xử lý tốt các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và kiến 
nghị của cử tri; quan tâm xử lý đơn thư của người dân, đảm bảo quyền và lợi ích 
họp pháp của công dân. Trong thời gian qua, trên cương vị là ĐBQH khóa XIV, 
và Chủ tịch ƯBND Tỉnh, tôi đã dành nhiều thời gian để tiếp nhận, nghiên cứu 
và chỉ đạo xử lý nhiều vấn đề, đơn thư, tin nhắn qua điện thoại, zalo, 
íacebook... của cử tri, nhân dân. Tôi cam kết sẽ tiếp tục ưu tiên thực hiện nhiệm 
vụ này.
2. Quan tâm hoàn thiện thể chế pháp luật. Trong đó, dành nhiều thời gian đóng 
góp cho sửa đổi Luật đất đai. Luật đất đai cần được hoàn thiện với mục tiêu đảm 
bảo hài hòa lợi ích của ba bên: người dân, nhà đầu tư và nhà nước. Nguồn lực 
đất đai cần được giải phóng để phát triển. Nhưng lợi ích của người dân cần được 
đảm bảo, tránh được các mâu thuẫn, bức xúc và khiếu kiện.
3. Quan tâm chính sách phát triển nguồn nhân lực. Mọi việc khó hay dễ đều bắt 
đầu từ con người. Đầu tư cho con người là đầu tư cho tương lai hiệu quả nhất.
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Với vai trò là chuyên gia về phát triển nguồn nhân lực, đã có kinh nghiệm quản 
lý giáo dục tại ĐHQGHN và tại Bộ LĐTB&XH, tôi sẽ dành nhiều ưu tiên cho 
công tác phát triển nguồn nhân lực; tập trung đổi mới đồng bộ các lĩnh vực giáo 
dục, dạy nghề, y tế, việc làm gắn với tăng năng suất lao động, giảm nghèo, an 
sinh phúc lợi.
4. Quan tâm đến phát triển bền vững dựa trên nền đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi 
trường, giữ gìn bản sắc văn hóa, cũng như thích ứng với biến đổi khí hậu. Với 
ĐBSCL nói chung và với Cà Mau nói riêng, phát triển kinh tế biển, tái cơ cấu 
nông nghiệp gắn với thích ứng biến đổi khí hậu, xâm ngập mặn, sạt lở... là 
những ưu tiên hàng đầu.
5. Ngoài ra, với nhiệm vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh, 
tôi cam kết sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; cùng với tập thể lãnh đạo 
ủ y  ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; 
trong đó ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ 
tầng giao thông, đẩy mạnh thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân và các doanh 
nghiệp lớn để phát huy tối đa tiềm năng của tỉnh. Các lĩnh vực cần được ưu tiên 
thức đẩy bao gồm: phát triển kinh tế biển, nông nghiệp hữu cơ, lâm nghiệp, 
năng lượng tái tạo, du lịch... Qua đó, tạo ra nhiều việc làm tại chỗ, nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần của người dân.
Sau cùng, xin chân thành cảm ơn cử tri, nhân dân. Kính chúc cử tri và gia đình 
mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúng ta quyết tâm sớm vượt qua những 
ảnh hưởng của dịch Covid-19./.

Cà Man, ngày. . . tháng 5 năm 2021 
(Kỷ tên)

Lê Quân




