
Mẫu 8Ố 03/HĐBC-QH

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

1. Họ và tên thường dùng: NGUYẺN d u y  t h a n h

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN DUY THANH
3. Ngày, tháng, năm sình: 12/3/1983 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: UBND phường 9, Tp. Cà Mau
7. Quê quán: Ấp Thuận Hòa, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
8. Nơi dăng ký thường trú : số  435B Nguyễn Trãi, khóm 4, phường 9, Tp. Cà Mau 

Nơi ở hiện nay: s ế  166 Nguyễn Tất Thành, khóm 8, phường 8, Tp. Cà Mau
9. SỐCMND: 381269172

Ngày cấp: 16/01/2019 Cơ quan cấp: Công an tỉnh Cố Mau
10. Dân tộc: Kinh 11. Tồn giáo: Không
12. Trình dộ :

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ Sư Xây dựng cầu đường, Thac sỹ QLDA - QL Xây dựng
- Học vị: Nghiên cúu sinh Chuyên ngành QTKD, dâ bảo vệ thành công các Chuyên đề Tiến 

sĩ tạỉ Trường Đại học Kỉnh tế  Quốc Dân
- Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Khống
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B2 Ch&u Âu

13. Nghề nghiệp hiện nay: Kỉnh doanh
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, dơn vị dang công tác: Phó Chỏ tịch
15. Nơi công tác: Hiệp hội doanh nghiệp tình Cà Mau
16. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thi ghi rõ:

- Ngày vào Đảng: Không
- Ngày chinh thức: Không Số thẻ đảng viên: Không
- Chức vụ trong Đáng: Không
- Ngày ra  khỏi Đảng (nếu có): Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức doàn thể: Không
- Chức vụ trong tùng tổ chức đoàn thể: Không



18. Tình trạng  sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước dả được trao tặng: Giấy khen của UBND tỉnh  Cà 
Mau, Giấy khen của UBND huyện Đầm Dơi, Giấy khen của UBND Tp Cà Mau, Doanh nhân 
tỉồu biểu tình  Cà Mau nãm 2017 và 2019
20. Các hình thúc kỷ luật, xử lý vi phạm dã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị 
kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu cố): Khồng
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dồn (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)

Từthống 05 nám  2009 
đến tháng 05 nám  2020

Giám dốc Công ty TNHH Xảy difng và Trang tr í  Nội th ấ t 
Thanh Phương

Từ tháng 06 năm  2020 
đấn tháng 07 năm  2020

ử y  viên Ban Chấp hành Hiệp Hội Doanh Nghiệp tình  Cà 
Mau, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 
và Trang tr í  Nội th ấ t Thanh Phương

Từ tháng 08 nám  2020 
đến tháng 01 năm  2021

ủ y  viên Ban Chấp hành Hiệp Hội Doanh Nghiệp tỉnh  Cà 
Mau, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây 
dựng và Trang tr í  Nội th ấ t Thanh Phương

Từ tháng 02 nám  2021 
đến tháng 03 nốm 2021

Phó chủ tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp tình  Cà Mau nhiệm kỳ 
2020 - 2025, Tổng Giám dốc Công ty TNHH Xây dựng và Trang 
tr í  Nội th ấ t Thanh Phương

Cà Mau, ngày 10 tháng 3 năm 2021 
Ký tên

(Kỷ, ghi rô họ và tên)

Nguyễn Duy Thanh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đỏc iâp -  Tư do -  Hanh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
Của ngưòi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Kính thưa: quý đại biểu.

Kính thưa: Bà con cử tri.

Tôi tên: Nguyễn Duy Thanh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Tổng Giám đốc Công ty 
TNHH xây dựng và trang trí nội thất Thanh Phương.

Tôi rất vinh dự được ủy ban bầu cử tỉnh, Ban Thường trực ủ y  ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh, giới thiệu tôi ra ứng cử đại biếu Quốc hội khóa XV và hôm 
nay tôi rất vui mừng được gặp gỡ, tiếp xúc với bà con cử tri, trình bài những tâm 
huyết của bản thân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sắp tới.

Kính thưa quý đại biêu cùng bà con cử tri

Quốc hội ià cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, do nhân dân trực tiếp 
bầu ra, Những đại biếu Quốc hội mà nhân dân bầu ra, gắn bó được địa bàn hoạt 
động với công việc cụ thể để vừa xây dựng pháp luật, vừa tham gia tổ chức thực 
hiện luật và giám sát việc thi hành luật. Những đại biếu Quốc hội đại diện cho ý chí 
và nguvện vọng của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của 
đất nước.

Do đó, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi đế tôi tiếp tục phấn đấu, phục vụ tốt hơn nữa nhân dân tỉnh nhà. Bản thân 
tôi xây dựng chương trình hành động với những nội dung cụ thể sau:

Thứ nhất: Là người đại diện do dân bầu, tôi sẽ chủ động, thường xuyên tiếp 
xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức; dành nhiều thời gian 
nhất có the đế đi thực tế, nắm bắt thực tiễn, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của 
nhân dân và đê đạt kịp thời tiêng nói của nhân dân đến diễn đàn Quốc hội. Qua 
đó góp phân bảo vệ quyên, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, cũng như 
góp phần đế Quốc hội thực hiện tốt ba chức năng cơ bản là: Xây dựng pháp luật, 
Quyết định nhùng vấn đề quan trọng của đất nước và Giám sát tối cao vơi hoạt 
động cua cơ qua nhà nước.

Thứ hai: Tích cực và chủ động đóng góp với quốc hội việc hoàn thiện hệ 
thống pháp luật, các chính sách về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đặc biệt 
là các chính sách đặc thù liên quan đến Cà Mau và vùng đồng bằng sông Cưu



Long, nơi được xem là “vựa” lúa, trái cây, thuỷ sản của cả nước nhung đã qua 
còn nhiều thiệt thòi về hạ tầng giao thông, về nông nghiệp-nông dân-nông thôn, 
về sinh kế, việc làm và các chính sách cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng 
đông bào dân tộc thiêu sô.

Thứ ba: Với vai trò là Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, tôi 
có điều kiện tiếp xúc nhiều với nhiều tập đoàn kinh tế lớn. Tận dụng lợi thế trên, 
tôi sẽ cùng với tập thể Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh làm cầu nối giúp chính quyền 
tỉnh Cà Mau kêu gọi thêm đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh nhà có thế mạnh, 
giúp khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động nông 
thôn, nâng cao hơn nữa đời sông nhân dân.

Đe thực hiện tốt nội dung nêu trên, tôi sẽ chủ động tham mưu với chính quyền 
tỉnh Cà Mau ưu tiên vào các nội dung trọng tâm sau để tạo nên đột phá:

-Một là: Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, giúp 
đồng bào, cử tri đi làm các thủ tục mà không phải chờ đợi lâu và bị phiền hà, 
sách nhiễu.

-Hai là: Tăng cường xúc tiến đầu tư, ưu tiên mời gọi các nhà đầu tư chiến 
lược, có tiềm lực tài chính mạnh đầu tư vào các ngành, lĩnh vực tỉnh Cà Mau có 
tiềm năng, lợi thế như: Thuỷ sản, du lịch, hậu cần nghề biển, chế biến nông-lâm- 
thuỷ sán.

Thứ 4: Tham gia ý kiến với Quốc hội có quyết sách họp lí về an sinh xã hội, 
chăm lo nguôi có công, hồ trợ người nghèo, bảo vệ người lao động, cũng như 
phát huy mạnh mẽ dân chủ, quyền giám sát và làm chủ của nhân dân; Có chính 
sách hồ trợ nhiều hơn cho các Tổ họp tác, Hợp tác xã, doanh nghiệp, nhất là 
doanh nhân trẻ khởi nghiệp có điều kiện phát triển kinh tế ...

Thứ 5: Đối vói công tác giám sát: Tôi gắn bó mật thiết với Nhân dân và dựa 
vào cư tri, dựa vào các đoàn thế xă hội, các đồng nghiệp của Hiệp hội doanh 
nghiệp tỉnh; Quan hệ chặt chẽ với HĐND và chính quyền tỉnh Cà Mau, cũng 
như Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, vì lợi ích chung tốt nhất của đất nước và 
Nhân dân.

Xuất thân từ gia đình nông dân, tôi nhận thức sâu sắc công việc có thành công 
hay không tùy thuộc chủ yếu vào lòng dân và sức dân.Với trăn trở và tâm huyết 
đó, tôi mong nhận được ủng hộ, tin tưởng, giúp đỡ của bà con cử tri tỉnh Cà 
Mau đê được trở thành đại biêu Quốc hội Khóa XV.

Cuối lời, tôi xin cảm ơn Uỷ ban bầu cử, Ban Thường trực Ưỷ ban Mặt trận tổ 
quôc tỉnh, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện, Uỷ ban bầu cử huyện và bà con cử tri 
đã tạo điêu kiện cho tôi được trình bày tâm huyết của mình trước bà con cử tri 
hôm nay.

Kính chúc,quý vị đại biểu,bà con cử tri luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành 
công trong cuộc sống.

Trân trọng cảm ơn!

Cà Mau, ngày 05 tháng 5 năm 2021 
Nguôi viết Chương trình hành động

Nguyễn Duy Thanh




