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TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIÊU QUÔC HỘI KHÓA XV

1. Họ và tên  thường dùng: NGUYÊN Q uốc h ậ n

2. Họ và tên  khai sinh: NGUYÊN Q uốc h ậ n

3. Ngày, tháng, năm sinh: 17/02/1965 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: Xã An Xuyên, thành  phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
7. Quê quán: Xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh  Cà Mau
8. Nơi đăng ký thường trú : Khóm 3, phường T ân Xuyên, th àn h  phố Cà Mau, tỉn h  Cà 
Mau.

Nơi ở hiện nay: Khóm 3, phường Tân Xuyên, thành  phố Cà Mau, tỉnh  Cà Mau.
9. SốCMND: 381344548

Ngày cấp: 30/9/2013 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 phố thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tê nông nghiệp
- Học vị: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước Học hàm: Không.
- Lý luận chính trị: Cử nhân
- Ngoại ngữ: Anh trình  dộ B

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại 
biểu Quốc hội tĩnh  Cà Mau
15. Nơi công tác: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau.
16. Ngày vào Đảng: 04/5/1994

- Ngày chính thức: 04/5/1995 Số thẻ đảng viên: 27.009312
- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không

17. Tham gia làm thành  viên của các tổ chức đoàn th ể : ...................................................................
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn th ể : ...........................................................................................

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt



19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ; Huân chương lao động hạng 3; nhiều Bằng khen của Uy ban nhân dân tỉnh
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): Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phô Cà Mau 
nhiệm kỳ: 2005 - 2010 va 2011 - 2016

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CỒNG TÁC

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

Từ tháng 01/1990 
đến tháng 9/2000

Chuyên viên, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy  
ban nhân dân thành phô Cà Mau

Tháng 10/2000 
đến tháng 4/2002

Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm ủ y  ban Kiểm tra Thành ủy Cà 
Mau

Tháng 5/2002 
đến tháng 11/2005

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau

Tháng 12/2005 
đến tháng 6/2010

Thành ủy viên, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cà 
Mau

Tháng 7/2010 
đến tháng 7/2013

ủ y  viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cà 
Mau

Tháng 8/2013 
đến tháng 02/2015

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cà Mau, Chủ tịch HĐND 
thành phố Cà Mau

Tháng 3/2015 
đến tháng 6/2016

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau

Tháng 7/2016 
đến tháng 8/2020

Tính ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH 
tỉnh Cà Mau

Tháng 9/2020 
đến nay

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh 
Cà Mau

Cà Mau, ngày 08 tháng 3 năm 2021 
K ý tê n

(Ký, ghi rõ họ và tên)

N g u y ễ n  Q u ố c  H ậ n



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

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
Của người ứng cử đại biễu Quốc hội khóa XV

Họ và tên: Nguyễn Quốc Hận.
Chức vụ, dơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn 

đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau.

Tôi rất cám ơn úy  ban bầu cử, Ban Thường trực úy  ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh Cà Mau, bà con cử tri và lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và 
HĐND tỉnh đã giới thiệu tôi ứng cử ĐBQH khóa XV.

Nhân cuộc gặp gõ', tiếp xúc vói bà con cử tri hôm nay, tôi xin trình bảy 
Chương trình hành dộng của mình nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV 
trong cuộc bầu cử sắp tới:

Kính thưa bà con cử tri! Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất 
của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cơ quan lập pháp, cơ quan giám 
sát cao nhất đối với toàn thế hoạt động của bộ máy Nhà nước và thực hiện nhiều 
nhiệm vụ quan trọng khác. Chất lượng hoạt động của Quốc hội được thông qua 
nhiều hình thức và nhiều nhân tố nhưng trong đó quyết định nhất vẫn là chất lượng 
hoạt động của các ĐBQPI. Qua một nhiệm kỳ hoạt động của mình được phân công 
là Phó Trưởng Đoàn sau đó là Phó Trưởng Đoàn phụ trách, bản thân dã luôn cố 
gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng giao phó và không phụ lòng tín 
nhiệm ủy thác đại diện cho cử tri tĩnh nhà.

Thưa bà con cử tri! Tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước khi ra mắt bà con cử 
tri để được bầu vào Quốc hội khóa XIV. Trong Chương trình hành động của mình 
tôi đã hứa với cử tri sẽ đóng góp tích cực cho việc phát triển của tỉnh nhà, khu vực 
ĐBSCL và cả nước. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến đời sống của bà con nông 
dân. Thực hiện lời hứa của mình trong nhiệm kỳ bản thân tôi đã tham gia phát biếu 
tại Đoàn, tại Tổ gần 100 lưọt ý kiến và 15 lượt ý ldến tại Hội trường với các nội 
dung về kinh tế xã hội; giao thông ĐBSCL; đê kè ven biến, ven sông; tình hình 
xâm nhập mặn do biến đối khí hậu; giá nông thủy hải sản; việc làm cho sinh viên 
khi ra trường và người trong độ tuổi lao động; Quốc phòng an ninh; phòng, chống 
tham nhũng;... nhiều nội dung đã dược Quốc hội tiếp thu, chỉnh sửa, bô sung tại 
một số văn bản luật và dưới luật, điến hình ở một số nội dung cụ thê sau: Đây 
nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành cao tốc Trung Lương -  cần Thơ; cao tốc cần 
Thơ -  Cà Mau được đẩy lên giai đoạn 2021 -  2025 (trước là 2025 -  2030); bổ 
sung vào danh mục đầu tư công trung hạn 2021 -  2025 tuyến tránh thành phố Cà 
Mau; đầu tư kè chắn chống sạt lở đê biên, sông;... và trong đó, đặc biệt là Thủ 
tướng đã có Nghị quyết số 120 về phát triển ĐBSCL thích ứng với biến đôi khí 
hậu và nhiều chủ trương trong điều chỉnh giá cả nông sản, giải quyết việc làm cho 
nhân dân mà đặc biệt là sinh viên khi ra trường.



Với sự chuyển biển như thế, song vẫn còn nhiều bất cập và chưa đáp ứng 
được yêu cầu. Tuy nhiên, đã giải quyết phần nào và có chuyển biến tích cực hơn, 
mà cụ thể đó là kết quả phát triển kinh tế - xã hội của nước ta và tỉnh Cà Mau trong 
nhiệm kỳ qua, mà theo đánh giá của Đại hội Đảng toàn quốc là một nhiệm kỳ 
thành công nhất từ trước đến nay, đất nước ta chưa bao giò' có được cơ đồ và vị thế 
như hôm nay.

Với kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua, nếu được bà con cử tri tiếp tục tín 
nhiệm, nhiệm kỳ tới tôi xin hứa:

1. Sẽ tiếp tục học tập nâng cao trình độ, bản lĩnh nghị trường để đóng góp 
có hiệu quả hơn trong xây dựng pháp luật và quyết định các vấn đề quan trọng của 
đất nước. Trong đó, đặc biệt là sự phát trien khu vực ĐBSCL.

2. Theo đuối giám sát việc thực hiện Nhị quyết 120 của Thủ tướng về phát 
trien ĐBSCL. Trong đó, đặc biệt là các tuyến giao thông kết nối theo trục dọc và 
ngang khu vực ĐBSCL; các kè chống sạt lở bờ sông, ven biển.

3. Đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội khu vực và tỉnh nhà.

4. Đe xuất các giải pháp để phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản, nâng 
cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tìm đầu ra cho sản phâm, hạn chê 
thấp nhất tình trạng được mùa mất giá và rủi ro trong sản xuất của nông dân.

5. Đóng góp các giải pháp giải quyết việc làm nâng cao đời sống của nhân 
dân. Trong đó, có giải quyết việc làm cho sinh viên khi ra trường.

6. Tham mưu đề xuất các giải pháp đấu tranh về phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực; phòng, chống các tệ nạn xã hội.

Kính thưa bà con cử tri! Với một nhiệm kỳ được bà con cử tri tín nhiệm, 
bản thân tôi đã cổ gắng hết sức. Các bài phát biểu tại diễn đàn Quốc hội được đông 
đảo bà con cử tri quan tâm, ủng hộ; các báo, đài trong nước đưa tin, đánh giá cao; 
được ủ y  ban Thường vụ Quốc hội, Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao. Vó'i tiền đề trên, nếu được bà con cử tri tiếp tục ủng hộ, tôi hứa sẽ cô 
gắng đóng góp nhiều hơn, có hiệu quả hon nhằm mục tiêu “dân giàu nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Trong đó, đặc biệt là nâng cao đời sống, vật 
chất, tinh thần cho nhân dân địa phương.

Một lần nữa tôi chân thành cám ơn bà con cử tri đã ủng hộ tôi trong nhiệm 
kỳ qua và hy vọng được sự ủng hộ tiếp tục trong nhiệm kỳ tới.

Xin chân thành cảm ơn!
Cà Mau, ngày.VÃ., tháng 5 năm 2021
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Nguyễn Quốc Hận
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