
Mẫu số 08 ỊHĐBC-HĐND

ì

TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BEỂU HỘI ĐồNG NHÂN DÂN 

TỈNH CÀ MAU, NHIỆM KY 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng: NGUYÊN d i ệ u  h i ê n

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN d i ệ u  H lỀN  
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):

3. Ngày, tháng, nâm sinh: 01/01/1988; 4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thíri gian thực hiện thủ 
tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Khóm 1, Phường 6, thành phấ Cà Mau
7. Quê quán: Xã Phú Tân, huyện Phú Tôn, tỉnh Cà Mau
8. Nơi dàng ký thường trú : Số 261, khóm 5, phường 6, th àn h  phố Cả Mau, tỉn h  Cà Mau 

Nơi ở hiện nay: Như trên
9. SỐ CMND: 381504006

Ngày cấp: 03/01/2020 Cơ quan cấp: Công an tỉnh Cà Mau
10. Dân tộc: Kinh 11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên mồn, nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán
-Học vị: Không Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị
- Ngoại ngữ: Trình độ B

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức nhồ nước
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, dơn vị đang công tác: Chuyên viốn
15. Nơi công tấc: Văn phòng HĐND và UBND thành phố Cà Mau
16. Ngày vào Đảng: 25/1Ư2016;

- Ngày chính thức: 25/11/2017; số  thẻ đảng viên: 27.046274
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra  khỏi Đảng (nếu có): Khồng 

Lý do ra  khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành vỉốn của các tổ chức đoàn thể:

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



18. Tình trạng Bức khòe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vỉ phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị 
kỷ luật, không cổ án tích.
21. Là đại biểu Quốc hộỉ khóa (nếu cố): 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 3 năm 2011 
dến nay Chuyên viên Vãn phòng HĐND và UBND thành phố Cà Mau

Cà Mau, ngày 04 tháng 3 năm 2021
Ký tên

(Ký, ghi rô họ và tên)

c — ’

Nguyễn Dỉệu H iền



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

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
Của người ứng cử Đại biển HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính thưa: - Chủ trì hội nghị.

- Các đ/c lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương.

- Quý cử tri phường............

Trước tiên tôi xin. phép giới thiệu về bản thân. Tôi tên: Nguyễn Diệu Hiền, 

là Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố Cà Mau.

Hôm nay, Tôi rất vinh dự và cám ơn ủy ban bầu cử, Ban Thường trực ủy  

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, bà con cử tri, đặc biệt là lãnh đạo và 

tập thể cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố đã 

giới thiệu tôi ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kính thưa quý vị đại biểu, các ông bà, cô chú và anh chị.

Nhân cuộc hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc với bà con cử tri hôm nay, tôi xin trĩnh 

bày Chương trình hành động của mình, nếu tôi được bà con cử tri tín nhiệm bầu 

vào HĐND cấp tỉnh như sau:

Một là: Bản thân tôi xác định sẽ phải không ngừng học hỏi nâng cao trình độ 

chuyên môn để làm tốt hơn công việc chuyên môn của mình. Thường xuyên tiếp 

xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi 

thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân kịp thời 

phản ảnh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Hội đồng nhân dân, 

vói các cấp, các ngành để giải quyết.

Hai là: Trong mọi lĩnh vực công tác, tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, đặc biệt tôi sẽ cố gắng đưa những kiến nghị, những tâm tư nguyện vọng của 

bà con cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, tôi sẽ 

làm tròn trách nhiệm của đại biểu ở mức độ cao nhất, luôn coi trọng, theo dõi tiến



độ giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền đối với những kiến nghị, những tâm 

tu nguyện vọng của bà con cử tri để thông tin đến bà con cử tri được biết.

Ba là: Tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân, thực hiện 

nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, để cử tri được tham gia 

vào nội dung kỳ họp HĐND và được nắm bắt kịp thời thông tin kết quả kỳ họp, kết 

quả giải quyết những kiến nghị của cử tri.

Tôi đã trình bày xong Chương trình hành động của mình, xin chân thành 

cảm ơn các cử tri đã lắng nghe và xin chân thành cảm ơn các cơ quan MTTQ đã tổ 

chức cuộc gặp gỡ tiếp xúc hết sức quý báu này.

Xin được gửi tới tất cả các quý vị đại biểu, các ông các bà lòi chúc sức khỏe 

và lời chào trân trọng.

Xin chân thành cảm ơn!
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