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TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUổC HỘI KHÓA XV

1. Họ và tên thường dùng: TRƯƠNG HÀ PHƯƠNG ANH
2. Họ và tên khai sinh: TRƯƠNG HẢ PHƯƠNG ANH
3. Ngày, tháng, năm sinh: 27/02/1982; 4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và khồng trong thờỉ gian thực hiện thủ 
tục sđn gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường 6, thành phố Cà Mau, tình Cà Mau
7. Quê quấn: Xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tình Cà Mau
8. Nơi dăng ký thường trú: s ố  173, đường Lý Thường K iệt, khóm 1, phường 6, thảnh 
phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Nơi ờ hiện nay: Số 89, đường Võ v&n Kiệt, khóm 1, phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau.
9. Số CMND: 381059548

Ngày cấp: 29/4/2014 Cơ quan cấp: Cồng an tình Cà Mau
10. Dân tộc: Kỉnh 11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên mồn, nghiệp vụ: Đạỉ học Quản trị kinh doanh, Đại học Ngôn ngữ Anh
- Học vị: Không Học hàm: Không.
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Đại học tỉấng Anh

13. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức
Trương hợp là cốn bộ, cổng chức, viên chức, thl ghi rõ:

- Ngạch: Chuyốn viên Mã ngạch: 01.003-AI
- Bậc lương (nếu có): 4/9 Hệ aố lương: 3.33 Ngày hưởng: 01/11/2018
- Phụ cấp chức vụ (nếu có): 0.6

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, dơn vị dang công tác: Phó Giám dốc
15. Nơi công tác: Trung tãm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Vãn phòng ủ y  ban nhãn 
dân tỉnh Cà Mau.
16. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng aản Việt Nam, thì ghi rỗ:

- Ngày vào Đảng: 21/12/2016
- Ngày chính thức: 21/12/2017 SỐ thẻ đảng viên: 27046988



- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Chi bộ
- N gày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 

Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm  thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
18. T ình trạng sớc khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước dã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch ủ ỵ  ban 
nhân dân tinh (năm 2019, năm 2018, năm 2016, năm  2014)
20. Các hình thúc kỷ luật, xử lý v i phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị 
kỷ luật, khồng có án tích.
21. Là đạì biểu Quếc hội khóa (nếu có): Không
22. Là dại biểu Hội đồng nhân dân (nếu cố): Không

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi cồng tác  
(C hinh quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 01 nãm  2013 
đấn tháng 02 nãm  2016

Chuyên viên  Phòng Khoa giáo Ván xã, Vãn phòng ủ y  ban nhân  
Hãn tỉnh Cà Mau

Từ tháng 3 nám  2016 
đến tháng 6 nám  2019

Chuyên viên Phòng K inh tế, Văn phòng ủ y  ban nhân dân tĩnh  
Cà Mau

Từ tháng 7 nfrm 2019 
đến tháng 12 năm  2020

Phó Giám đốc Trung tâm  Xúc tiến  đầu tư và Hỗ trự doanh 
nghiệp, Vân phòng ủ y  ban nhân dân tỉn h  Cà Mau

Từ tháng 12 năm 2020 
đến nay

Phố Bí thư Chi bộ Trung tâm  Xúc tỉến  đầu tư và Hỗ trợ doanh 
nghiệp, Phó Giám đốc Trung tâm  Xúc tiến  dầu tư và Hỗ trợ 
doanh nghiệp, Vãn phòng ủ y  ban nhàn dân tín h  Cà Mau

Cà Mau, ngày Í1 tháng 3 năm 202ĩ  
Ký tên

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Trương Hà Phương Anh



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

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
9  r

của ngưòi ứng cử đại biêu Quôc hội

Họ và tên: TRƯƠNG HÀ PHƯƠNG ANH

Chức vụ, đon vị nơi công tác: Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ 
trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau.

Kính thưa Quý cử tri,

Tôi rất vinh dự được ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thưong, sự 
thống nhất của tập thể lãnh đạo, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và cử tri nơi 
cư trú giới thiệu tôi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Tôi nhận thức được vai trò 
và trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội là đại diện cho ý chí và nguyện vọng 
của Nhân dân. Nếu được Quý cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa 
XV, chương trình hành động của tôi sẽ quan tâm, tập trung một số nội dung chính 
như sau:

Thứ nhất, sâu sát, gần gũi, lắng nghe Nhân dân để thấu hiểu, chia sẻ và phản 
ánh những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đến với Quốc hội, Chính phủ và 
các cơ quan bộ, ngành Trung ương. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải 
quyết nhanh chóng, đúng pháp luật các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân 
nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho Nhân dân.

Thứ hai, chăm lo đời sống cho người có công với đất nước, bảo vệ những người 
yếu thế, tạo sinh kế bền vững cho người nông dân, cho đồng bào dân tộc thiểu số, 
cho người nghèo, để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, để không ai bị bỏ lại 
phía sau .

Thứ ba, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng giao 
thông mang tính kết nối liên vùng tạo đột phá phát triển kinh té cho tỉnh Cà Mau. 
Đầu tư phát triển giao thông nông thôn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, 
trao đối mua bán, cho các em học sinh đến trường.

Thứ tư, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, họp tác 
xã, hộ kinh doanh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị sản phẩm, 
gia nhập thị trường tốt, tăng thu nhập cho người dân. Khuyến khích đầu tư vào địa 
bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vào lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng



tái tạo, du lịch sinh thái, thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển kinh tế, tạo 
công ăn việc làm cho người lao động.

Thứ năm, tu dưỡng bản thân, không ngừng học tập và nâng cao trình độ chuyên 
môn, rèn luyện kỹ năng, phấn đấu làm người đại biểu Quốc hội gưong mẫu, năng 
động, trách nhiệm.

Kính thưa Quý cử tri,

Hơn 8 năm làm việc tại Văn phòng ủ y  ban nhân dân tỉnh, tôi có cơ hội nghiên 
cúư các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tham mưu ban hành một số 
chính sách liên quan đến lĩnh vực văn hóa, xã hội, kinh tế, tôi luôn quan tâm làm 
sao cho đòi sống của người dân ngày càng tốt hơn. Nay được phân công trực tiếp 
hỗ trợ doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư, xúc tiến thương mại; quảng bá 
tiềm năng, thế mạnh, chính sách của tỉnh để thu hút nhà đầu tư và khách du lịch 
đến vói Cà Mau. Tôi càng trăn trở hơn với vấn đề làm sao để tỉnh Cà Mau phát 
triển nhanh, bền vững và khác biệt với các tỉnh thành khác trong khu vực; để vùng 
đất Cà Mau sinh sôi nảy nở này luôn có thể sẵn sàng chào đón người dân mọi miền 
Tổ quốc đến tham quan, tìm hiểu, đầu tư sản xuất kinh doanh, cùng nhau phát 
triển, để thanh niên Cà Mau không phải xa quê mà gắn bó và làm giàu được trên 
chính quê hương của mình.

Với quyết tâm, mong muốn dấn thân, được cống hiến cho sự nghiệp chung của 
đất nước, sự phát triển của quê hương Cà Mau, tôi rất mong nhận được sự ủng hộ 
của Quý cử tri. Tôi cam kết đem hết trí tuệ, tâm sức để cống hiến cho sự nghiệp 
chung của đất nước, xây dụng quê hưong Cà Mau ngày càng văn minh, giàu đẹp, 
đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của Nhân dân./.

Cà Mau, ngày 04 tháng 5 năm 2021

Trương Hà Phưo ng Anh




