
Mẫu số 03 / HĐBC-QH

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

1. Họ và tên thường dùng: PHAN HồNG THIÊU
2. Họ và tên khai sinh: PHAN HồNG THIÊU
3. Ngày, tháng, năm sinh: 27/11/1987 4. Giới tính: Nữ
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 quổc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
7. Quê quán: Xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
8. Nơi đăng ký thường trú: Âp Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh  
Cà Mau

Nơi ở hiện nay: Âp Sào Lưới B, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà 
Mau
9. SỐCMND: 381270583

Ngày cấp: 11/01/2006 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 môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Ngữ Văn
- Học v ị:.................................  Học hàm :........................................................................
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B

13. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên trung học phổ thông
14. Chức vụ trong cơ quan, tố chức, đơn vị đang công tác: Phó Hiệu trưởng
15. Nơi công tác: Trường THPT Võ Thị Hồng
16. Ngày vào Đảng: 12/11/2015

- Ngày chính thức: 12/11/2016 Sô'thẻ đảng viên: 27044478
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn
- Tên tố chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở trường THPT Võ Thị Hồng
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên

18. Tình trạng sức khỏe: Tô't



19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:

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 Quôc hội khóa (nếu có): 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 9 năm 2010 
đến tháng 8 năm 2011

Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn tại trường THPT Võ Thị 
Hồng

Từ tháng 9 năm 2011 
đến tháng 8 năm 2012

Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn tại trường THPT Võ Thị 
Hồng. Kiêm nhiệm Tổ phó chuyên môn tố Văn - Sử - 
GDCD

Từ tháng 9 năm 2012 
đến tháng 8 năm 2013

Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn tại trường THPT Võ Thị 
Hồng. Kiêm nhiệm Phó chủ tịch công đoàn

Từ tháng 9 năm 2013 
đến tháng 8 năm 2014

Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn tại trường THPT Võ Thị 
Hồng. Kiêm nhiệm Tổ phó chuyên môn tố Văn - Sử - 
GDCD; Phó chủ tịch công đoàn

Từ tháng 9 năm 2014 
đến tháng 8 năm 2015

Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn tại trường THPT Võ Thị 
Hồng. Kiêm nhiệm Tổ trưởng chuyên môn tố Văn - Sử - 
GDCD; Phó chủ tịch công đoàn

Từtháng9năm2015 
đến tháng 8 năm 2017

Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn tại trường THPT Võ Thị 
Hồng. Kiêm nhiệm Tổ trưởng chuyên môn tố Ngữ văn; Phó 
chủ tịch công đoàn

Từ tháng 9 năm 2017 
đến 21 tháng 01 năm 2021

Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn tại trường THPT Võ Thị 
Hồng. Kiêm nhiệm Tổ trưởng chuyên môn tổ Ngữ văn

Từ 22 tháng 01 năm 2021 
đến nay

Phó Hiệu trưởng trường THPT Võ Thị Hồng. Kiêm nhiệm 
Tổ trưởng chuyên môn tồ Ngữ văn

Khảnh Bình Tây, ngày 06 tháng 3 năm 2021 
Ký tên

(Kỷ, ghi rõ họ và tên)

Phan H ồng Thiểu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đỏc lâp -  Tư do -  Hanh nhức

CHƯONG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

của ngưòi ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Kính thưa: Quý bà con cử tri!

Tôi tên: Phan Hồng Thiểu, sinh ngày 27/11/1987. Hiện đang công tác tại 

trường THPT Võ Thị Hồng, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau, chức vụ Phó Hiệu trưởng.

Tôi rất vinh dự khi được ủ y  ban bầu cử, Ban thường trực ủ y  ban Mặt Trận 

Tổ Quốc Tỉnh, Lãnh đạo sỏ' GDĐT, cử tri nơi công tác và cử tri nơi cư trú tín 

nhiệm giói thiệu tôi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kì 2021-2026.

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

Chưong trình hành động của mình nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội 

khóa XV nhiệm kì 2021-2026 trong cuộc bầu cử sắp tới:

Thứ nhất, nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 

XV nhiệm vụ đầu tiên tôi kiên quyết thực hiện lả sắn bó sâu sát, thường, xuyên với 

cử tri Cà Mau nói chung và củ tri của đơn vi bầu cử tại 3 huyện TVT-CN-PT để 

thực hiện tốt vai trò cần nổi giữa người dân và Quốc hội. Tôi sẽ không ngừng tu 

dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, ra sức học tập nghiên cứu thực tiễn, tiếp tục 

nâng cao trình độ năng lực, phấn đấu hết sức mình bằng tâm huyết, trí tuệ, tham 

gia đầy đủ các hoạt động của Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo 

luật định, làm tốt vai trò người đại biếu dân cừ. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt 

chẽ, gần gũi, gắn bó để lắng nghe và phản ánh trung thực các ý kiến, tâm tư 

nguyện vọng của cử tri đến Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền chịu trách nhiệm 

giải quyết.

Thứ hai, nếu được đắc cử trở thành đại biếu Quốc hội khóa XV, với chức 

năng của mình, tôi sẽ tham gia xây dưng và giám sát viêc thi hành luât pháp mà 

nhất là tích cực tham gia góp phần tốt hơn VCIO việc chăm lo các chính sách an sinh



xã hội nói chung, trong đó, đặc biệt quan tâm đến vấn đề chính sách cho người có 

công, nhất là người có công tuổi cao đau yếu bệnh tật khi đến khám chữa bệnh tại 

các cơ sở y tế; thúc đẩy và giám sát việc thực hiện Luật Bình đẳng giới, luật Hôn 

nhân gia đình, Luật trẻ em 2016 để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho phụ nữ 

và trẻ em, đấu tranh chống bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em, xâm hại tình dục trẻ 

em và nạn buôn bán phụ nữ qua biên giới.

Thứ ba, xuất phát là một người làm giáo dục, tôi sẽ đề xuất các chính sách 

đầu tư thỏa đảng trong viêc phát triển giáo due nói chung, đăc bỉêt là siáo due ở 

đỉa phương, trong đó thúc đấy mạnh mẽ việc tăng cuông hoạt động giáo dục trải 

nghiệm cho học sinh, góp phần hình thành kĩ năng, vốn sống cho các em ngay khi 

ngồi trên ghế nhà trường. Bên cạnh đó, thúc đấy việc nâng cao khả năng đcio tạo 

nghề cho học sinh sau khi học xong bậc THPT để các em học tập và làm việc tại 

địa phương và để đáp ứng nhu cầu việc làm tại chỗ ở địa phương.

Thứ tư, tôi đặc biệt quan tâm đến việc phát triến kinh tế gắn với bảo vê môi 

trường. nâng cao khả năng ứng phó với biến đối khí hâu và nước biển dâng, phòng 

tránh sat lở, sup lún tại Cà Mau mà nhất là 3 huyện TVT, CN, PT. Neu trở thành 

đại biếu Quốc hội khóa XV tôi sẽ đề xuất các chính sách đầu tư thỏa đáng_trong 

việc phòng chống sạt lở ven biến, ven sông, khắc phục tình trạng khô hạn, sụp lún 

hệ thống giao thông đường thủy, đường bộ, chuyến đối cây trồng vật nuôi theo 

hướng thích ứng vói tình trạng biến đối khí hậu và nước biến dâng tại Cà Mau. 

Đồng thòi kiên quyết đấu tranh bảo vệ môi trường bền vững.

Cuối cùng, dù ở bất cứ cương vị nào tôi cũng sẽ thực hiện với tinh thần trách 

nhiệm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nếu vinh dự được bà con cử tri 

tín nhiệm là đại biểu Quốc hội khóa XV tôi càng có cơ hội để gắn bó chặt chẽ vói 

cấp ủy chính quyền của đơn vị bầu cử 3 huyện TVT -  CN -  PT nói riêng, tỉnh CM 

nói chung, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu mà Đảng bộ từng địa phương đề ra, 

góp phần xây dựng quê hương Cà Mau không ngừng phát triển, ngang tầm vói 

những tiềm năng lợi thế đang có.

Trên đây là một số nhiệm vụ chủ yến của chương trình hành động của tôi. 

Trân trọng cảm ơn quý lãnh đạo, quý bà con cử tri !




