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1. Họ và tên thường dùng: ĐẶNG THÙY DƯƠNG
2. Họ và tên khai sinh: DẠNG THÙY DƯƠNG
3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/8/1982. 4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực h iện  thủ 
tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường 5, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau
7. Quê quán: Xã VânNam, Phúc Thọ, HàNội.
8. Nơi đăng ký thường trú:Số25,TônĐ ức Thắng, khóm 8, phường 5, Tp c  à Mau.

Nơi ở hiện nay: Như trên
9. số  CMND: 381065410

Ngày cấp: 30/8/2013; 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: Đại học Luật, Cử nhân Ke toán
-Học vị: Thạc sỹ Quản lý công; Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
-Ngoại ngữ: Anh, trình độ c .

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

- Ngạch: Chuyên viên; Mã ngạch: 01 -003-A1
-Bậc lương (nếu có): 5/9; Hệsốlương:3,66; Ngày hưởng: 01/02/2020
- Phụ cấp chức vụ (nếu có): 0.2

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chánh Văn phòng.
15. Nơi công tác: Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh Cà Mau
16. Ngày vào Đảng: 20/11/2007.

- Ngày chính thức: 20/11/2008;  ̂ số thẻ đảng viên: 27.024621
- Chức vụ trong Đảng: ủ y  viên Ban chấp hành Đảng bộ Dân Chính Đảng.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2010, Bằng 
khen UBND tỉnh năm 2014.
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. T Ó M  TẮ T  Q U Á  T R ÌN H  C Ô N G  TÁ C

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

01/2003 - 12/2004 Nhân viên Công ty Điện Báo Điện Thoại, Bưu điện tỉnh Cà Mau.

01/2005 - 11/2007 NV kế toán Bưu điện TP Cà Mau, UVBCH Đoàn ủy BĐ tỉnh, 
Phó BT chi đoàn Bưu điện TP Cà Mau.

12/2007-01/2011
Tổ trưởng tổ Thu cước-phòng Ke toán Bưu điện tỉnh; UVBCH 
Đoàn khôi Dân chính Đảng, Phó Bí thư Đoàn ủy; UVUB Hội 
LHTNVN tỉnh Cà Mau.

02/2011- 11/2012
NV phòng KHKD-Bưu điện tỉnh, UVBCH Đoàn khối Dân 
chính Đảng, Bí thư đoàn cơ sở; UVUB Hội LHTNVN tỉnh Cà 
Mau; Uỷ viên BCH Công đoàn Bưu điện tỉnh Cà Mau.

12/ 2012-5/2013
Chuyên viên phòng KHKD BĐ tỉnh; UVBTV Đoàn khối Doanh 
nghiệp, Bí thư đoàn cơ sở; UVUB Hội LHTNVN tỉnh Cà Mau, 
UVBCH Công đoàn Bưu điện tỉnh Cà Mau.

6/2013 -5/2015 Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp tinh Cà Mau, UVUB Hội 
LHTN VN tỉnh Cà Mau.

6/2015 -9/2017
UVBCH Đảng bộ khối DN, UVBTV Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn 
Khối Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau; UVUB Hội LHTN VN tỉnh 
Cà Mau.

10/2017-03/2019
UVBCH Đảng bộ khối DN, UVBCH Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn 
Khối Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau; UVUB Hội LHTN VN tỉnh 
Cà Mau.

4/2019-05/2020
UVBCH Đảng bộ Dân Chính Đảng, UVBCH Tỉnh đoàn, Phó Bí 
thư Đoàn Khối Dân Chính Đảng.

6/2020 đến nay UVBCH Đảng bộ Dân Chính Đảng, Phó Chánh Văn phòng 
Đảng ủy

Cà Mau, ngày 09 tháng 3 năm 2021 
Kỷ tên

(Kỷ và ghi rõ họ tên)
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Đặng Thùy Dương



CHUONG TRiNH HANH DQNG

CVA UNG CITVIEN D~I BIEU HDND TiNH

Kinh thira: - Dai di~n lanh d~o m~t trin TQ cac cAp
- Thua toan th~ bit con cir tri
- Thua u'ng cir vien HDND tinh.

Loi d~u tien cho phep toi duoc tran trong giri toi quy vi dai bieu, dai dien
UBMTTQ tinh, huyen, xa va toan thS ba con cu tri loi chuc manh khoe va Ioi chao
tran trong nhat.

re: ten: D~ng Thliy Duong, hien la UVBCH Dang bQDan Chinh Dang, Pho
Chanh Van phong Dang uy duoc su chap thuan cua t~p thS BCH Dang bQ Dan
chinh Dang tinh va UBMTTQ tinh Ca Mau gioi thieu tham gia irng cu dai biSu
HDND tinh khoa XV, nhiem ky 2021-2026. Hom nay nhan dip g~p gO', tiSp xuc
voi ba con cir tri, thea lu~t dinh, toi xin trinh bay chuang trinh hanh dong cua minh
sau khi diroc ba con cu tri tin nhi~m trong nhi~m ky 2021-2026 t6'i nhu sau:

M9t la, nghiem tuc tiSp thu Nghi quySt D~i hQi Dang cac cfip, thuang xuyen
hQc t~p nang cao trinh dQly lu~n chinh tri, chuyen mon nghi~p V\l, ren luy~n d~o duc
16i s6ng, hoan thanh t6t nhi~m V\l duQ'cgiao. Khong tham 0, tham nhung, d?c quy@n
d?c lQ'i;s6ng b~g thu nh~p chinh dang cua ban than va gia dinh. Ben c~ do, toi se
tranh thu nhi@uthai gian dS di thvc tS co sa rna trvc tiSp la dia phuang toi da tiSp xuc
cu tri dS l~ng nghe y kiSn, tam ill, nguy~n vQng chinh dang cua ba con cu tri dS phan
anh tru6'c kY hQpHDND tinh va cac co quan chuc nang. Sam d@xufit, xem xet, giai
quYStkip thai nhUng buc xuc cua ba con cu tri khi co yeu c~u chinh dang nh~m bao
v~ Quy@nva lQ'ifch hQ'Pphap cho ba con; tang cuang thea d5i gi:im sat ch~t che, don
d6c, nh~c nha vi~c giai quySt cua cac co quan chuc nang dung lu~t dinh va t~o di@u
ki~n thu~ lQ'idS nhan dan giam sat mQi ho~t dQng cua co quan Nha nuac thea quy
djnh.

Hai la, ban than se cling vai t~p thS C\lthS hoa m\lc tieu D~i hQi l~n thu XVI
Dang bQ tinh trong vi~c xay d\fllg Dang bQ va h~ th6ng chinh tri trong s~ch vUng
m~nh, phat huy doan kSt, dan chu, d6ng thu~ trong nhan dan, dam bao an sinh xa
hQi, cai thi~n dai s6ng nhan dan va xay dvng tinh Ca Mau phat triSn nhanh, b@n
vfrng; m~t khac, dAym~nh nang cao nang Ivc c~nh tranh c&ptinh; cong khai minh
b~ch cac ho~t dQng cua co quan hanh chinh Nha nu6'c thea quy dinh; tiSp t\lCnang
cao chfit lUQ'llgngu6n nhan Ivc; tung bu6'c dap ung yeu c~u xay dvng mQt n@n



hanh chinh hien dai va mang tinh phuc vu nhan dan ngay cang cao. Ben canh do se
cling voi t~p thS quan tam chi dao phat triSn du lich thanh nganh kinh tS quan trong
cua tinh va xay dung thuong hieu du lich Ca Mau g~n voi d?c trung vung dftt C\fC
Nam T6 qu6c nhung phai dam bao than thien voi moi tnrong; d?c biet, thuong
xuyen gift m6i lien h~ voi dia phirong va cu tri noi day tung biroc giai quyet tinh
trang han han, xam ng~p man thich irng voi bien d6i khi h~u va thuc hien t6t chinh
sach an sinh xa hQi, cham 10 cho cac gia dinh chinh sach, co cong voi dftt nuoc, hQ
ngheo, c~n ngheo cling voi tich C\fCxay dung nong thon maio

Ba la, tham gia tich C\fCd~y du cac cuoc hop lIDND tinh; vi~c ban hanh cac van
ban quy ph?ffi phap lu~t; xay dl,mgNghi quySt lIDND tinh, chuang trinh, kS ho<;tchphat
triSnkinh t@-van hoa- xa hQi,ANQP cua dia phuong. Ban b<;tcthao lu~, tranh lu~, chftt
vAn,dong gop, dS xuftt kiSn ngh! nhiSu y kiSn cua ba con cu tri nm day nhfun gop ph~
th\fChi~n th~g 19iNghi quySt cua lIDND tinh cling nhu gop ph~ th\fc hi~n th~g Nghi
quySt D<;tihQiDang cac cftp ill dS ra. M?t khac, ban than s~p xSp thm gian tham gia d~y
du vai cac Ban cua lIDND, t6 D<;tibiSu lIDND, kiSm tra, giam sat nhftt la nhUngvAndS
buc xUCdugc xa hQiqUantam.

Kinh thU'aquy vi tlfli biJu, thU'aba con Cif tri!

Th\lC tS nhung vftn dS tren chi co thS giai quySt dugc khi co S\ftham gia cua
nhiSu cO'quan, t6 chuc rna d?c bi~t la ba con cu trio Toi se n6 l\fc hSt minh, se thS
hi~n hSt vai tro trach nhi~m cua ban than va huy dQng suc m<;tnht~p thS, cam kSt
gift m6i lien h~ thuOng xuyen 02 chiSu vai cu tri t<;tihuy~n Tr~n Van Thai truac,
trong va sau m6i ky hQp; l~ng nghe, t6ng hgp va phan anh trung th\fc tam tu,
nguy~n vQng, mong mu6n cua cu tri vai lIDND, UBND va cac cO'quan, t6 chuc co
thAm quySn va se c6 g~ng lam tron trach nhi~m cua d<;tibiSu a muc dQ cao nhftt
xUng dang vai S\l tin nhi~m va long mong dgi, gai g~m cua ba con cu trio

Sau cling, toi xin tran trQng cam an nhftng tinh cam quy bau cua ba con cu
tri da d6ng cam, chia se va danh tho'i gian dS l~ng nghe nhUng tam tu rna d<;tibiSu
mu6n bay to va mong mu6n dugc phVng S\f T6 qu6c, phvc V\l nhan dan va cling
v6i nhan dan xay d\fng mQt Ca Mau than thi~n, phat triSn nhanh va bSn vung.

MQt l~n nua xin kinh chuc d<;tidi~n lanh d<;toM?t tr~n T6 qu6c cac cftp cling
toan thS ba con cu tri m<;tnhkhoe, h<;tnhphuc va thanh congoXin tran trQng cam on!




