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H ỂU  s ử  TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ DẠI BIỂU HỘI ĐồNG NHẰN DÂN 

TỈNH CÀ MAU, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng: H ồ LỆ QUYEN
2. Họ và tên khai sinh: HỒ LỆ q u y ê n

3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/8/1974; 4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Việt Nam.
6. Nơi đăng ký khai sinh: ủ y  ban nh¿n dân phường 5.
7. Quê quán: Xñ Hồ ThỊ Kỷ, huyện Thứi Bình, tỉnh Cà Mau.
8. Nơỉ dăng ký thường trú : số  103, Tôn Đức Thắng, khóm 8, phường 6, TP. Cà Mau, 
tỉnh  Cà Mau.

Nơi ở hiện nay: Số 103, Tôn Đức Thắng, khóm 6, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
9. SỐ CMND/HỘ chiếu/Căn cước công dân: 380765187

Ngày cấp: 16/8/2017 Cơ quan cấp: Công an tỉnh Cà Mau.
10. Dân tộc: Kinh. 11. Tôn giáo: Không.
12. Trình dộ :

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên mồn, nghiệp vụ: Kỹ sưTin học, Cử nhân Quán trị kinh doanh.
- Học vị: Thạc sỹ Kinh tế; Học hàm: Không.
- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh Bl.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Quản lý, điều hành trong công tác kỉnh doanh các dịch vụ VT- 
CNTT trên  địa bàn tình Cà Mau.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chúc, đơn vị đang công tác: Phó Giám đốc Viễn thõng Cà Mau 
kiêm Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT - Cà Mau.
15. Nơi công tác: Viễn thông Cà Mau, Trung tâm Kinh doanh YNPT - Cà Mau.
16. Ngày vào Đảng: 03/3/2006

- Ngày chinh thức: 03/3/2007; số  thẻ dảng viên: 27020890
- Chức vụ trong Đảng; ử y  viên BCH Đảng ủy Dân chính Đảng, ủ y  viên BTV Đảng ủy Viễn 

thông Cà Mau, Bí thư Chi bộ Trung tâm Kinh doanh VNPT - Cà Mau.
- Ngày ra khỏi Đảng (nấu CÓ): Không có

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: ủ y  viên,

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.



19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Được tặng Bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ giai đoạn 2010 - 2015 theo QĐ số 2291/QĐ-TTg ngày 25/11/2016.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm dã bị áp Hung (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị 
kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quấc hội khốa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu cổ): Không

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời g ian
Công viồc, chức danh, chức vu, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 11/1998 đến 01/2004 N hân viên Trung tâm  Tin học thuộc Bưu điện tỉnh  Cà Mau.

Từ 02/2004 đến 5/2007 TỔ trưởng Tổ Giải qụyết khiếu nại, Công ty  Điện báo Điện 
thoại, Bưu diện tỉnh  Cà Mau.

Từ 06/2007 đến 12/2007 Phó Trung tâm  Chăm sóc Khách hàng - Công ty  Điện báo 
Đỉện thoại thuộc Bưu diện tỉnh  Cà Mau.

Từ 01/2008 đến 8/2010
Phó bí thư Đoàn ủy Viễn thông Cà Mau, Phó Gỉốm đốc, Chủ 
tịch Công đoàn Trung tâm  Chăm sóc Khách hàng thuộc Viễn 
thòng Cà Mau.

Từ 9/2010 đến 11/2011 Phổ bí thư  Đoàn ủy Viễn thông Cà Mau, Phố Giám dấc phụ 
trách  Trung tâm  Chăm sóc Khách hàng thuộc Viễn thông Cà 
Mau.

Từ 12/2011 đến 5/2012 ủ y  viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Bí thư  Đoàn ủy Viễn thững 
Cà Mau, Phổ Giám đốc phụ trách  Trung tâm  Chăm sóc 
Khách hàng thuộc Viễn thông Cà Mau.

Từ 6/2012 đến 9/2013 ủ y  viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Bí thư  Đoàn ủy Viễn thông 
Cà Mau, Giám đốc Trung tâm  Ch&m sổc Khách hàng, thuộc 
Viễn thông Cà Mau.

Từ 10/2013 đến 7/2014 ủ y  viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Bí thư  Đoàn ủy Viễn thông 
Cà Mau, Trưởng phòng Kỉnh doanh thuộc v iễn  thông Cà 
Mau.

Từ 8/2014 đến 9/2015 ủ y  viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Bí thư  Đoàn ủy Viễn thông 
Cà Mau, Trưởng phừng kinh doanh Viễn thông Cà Mau kiêm 
chúc vụ Phố Giâm dốc Trung tâm  Kinh doanh thuộc Viễn 
thông Cà Mau.

Từ 10/2015 đến 3/2016 ủ y  viền Ban Chấp hành Đảng ủy Viễn thông Cà Mau, Phó 
Giám đốc phụ trách  Trung tâm  Kinh doanh VNPT - Cà Mau 
thuộc tổng Cống ty  Dịch vụ Viễn thông.



Thời g ian
Cồng vỉệc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chinh quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 4/2016 đến 4/2018 ủ y  viên Ban Chấp hành  Đảng ủy Viễn thông Cà Mau, Giám 
đốc Trung tám kinh  doanh VNPT - Cà Mau thuộc tổng Công 
ty  Dịch vụ Viễn th ô n g .

Từ 5/2018 đến 6/2019 ủ y  viên Ban Chấp hành  Đảng ủy, Phó Giám đốc Viễn thông 
Cà Mau; Bí thư  Chi bộ, Giám đốc Trung tâm  Kinh doanh 
VNPT - Cà Mau thuộc Tổng công ty  Dịch vụ Viễn thông.

Từ 7/2019 đến 5/2020 ủ y  viên M ặt trậ n  Tổ quốc Việt Nam tỉnh  Cà Mau nhiệm kỳ 
2019 - 2024; ủ y  viên Ban Chấp hành  Đảng ủy, Phó Giám đốc 
Viễn thông Cà Mau; Bí thư  Chi bộ, Giám dốc Trung tâm  
Kinh doanh VNPT - Cà Mau thuộc Tổng Công ty  Dịch vụ 
Viễn thông.

Từ 6/2020 đến 8/2020 ủ y  viên M ặt trậ n  Tổ quốc Việt Nam tỉnh  Cà Mau nhiệm kỳ 
2019 - 2024; Thường vụ Đảng ủy Viễn thông Cà Mau, phó 
Giám đốc Viễn thững Cà Mau; Bí thư  Chì bộ, Giám đốc 
Trung tâm  kinh  doanh VNPT - Cà Mau thuộc Tổng Công ty  
Dich vụ Viễn thông; ủ y  viên BCH Hội doanh nghiệp tỉn h  Cà 
Mau

Từ 9/2020 đến nay
ử y  viên M ặt trậ n  Tổ quốc Việt Nam tỉnh  Cà Mau nhiệm kỳ 
2019 - 2024; ủ y  viên BCH Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh  Cà 
Mau nhiệm  kỳ 2020 - 2025; Thường vụ Đồng ủy Viễn thông 
Cà Mau, Phó Giám dốc Viễn thông Cà Mau; Bí thư Chi bộ, 
Giám dốc Trung tâm  Kỉnh doanh VNPT - Cà Mau thuộc 
Tổng Công ty  Dịch vụ Viễn thông; ủ y  viên BCH Hội doanh 
nghiệp tĩnh  Cà Mau

Cà Mau, ngày 02 tháng 3 năm 2021 
Ký tên

(Kỳ, ghi rõ họ và tên)

1— —  
H ồ L ệ Q uyên



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

CHƯƠNG TRÌNH HÀNII ĐỘNG 
của ngưòi ửng cử đại bieu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau,

nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tôi tên: Hồ Lệ Quyên, Phó Giám đốc Viễn thông Cà Mau kiêm Giám đốc 
Trung tâm Kinh doanh VNPT - Cà Mau.

Tôi rất vinh dự nhận đưọ'c sự tín nhiệm của ủ y  ban bầu cử, Ban Thường trực 
Úy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, cử tri nơi cư trú và cơ quan, đơn vị 
Viễn thông Cà Mau đã giới thiệu tôi ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau 
nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Là người trực tiếp công tác, trưởng thành và đang giữ vai trò lãnh đạo của 
doanh nghiệp Viễn thông - CNTT trên địa bàn tỉnh, tôi ý thức được tầm quan trọng 
của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nói chung và ứng dụng công nghệ thông tin, 
chuyến đối số trong quản lý của chính quyền, quản trị doanh nghiệp, phát triển kinh tế 
- xã hội và đời sống của người dân nói riêng. Trong những năm qua, Viễn thông Cà 
Mau đã đóng vai trò tích cực, cùng đồng hành trong quá trình phát triển của tỉnh, nhất 
là cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, 
xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyến đối số trên các lĩnh 
vực giáo dục, y tế, quản lý, quản trị doanh nghiệp; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; 
xây dựng cơ sở hạ tầng Viễn thông - Công nghệ thông tin và hưÓTig tói phát triển đô 
thị thông minh; thực hiện tích cực nghĩa vụ về công tác an sinh xã hội trên địa bàn 
tỉnh Ca Mau.

Tôi cũng nhận thức đưọ'c rằng: Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà 
nưó'c ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, 
chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phưong và cơ quan nhà nưó'c cấp trên. Hội đồng 
nhân dân có chức năng cơ bản đó là giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa 
phương.

Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
nhiệm kỳ 2021 - 2026, vói kinh nghiệm là ngưòi trực tiếp công tác, lãnh dạo trong 
doanh nghiệp Viễn thông - CNTT và với trách nhiệm đại biếu dân cử, tôi sẽ nỗ lực 
phấn đấu, tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tích cực học tập và làm theo tư tưỏưg, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
tiếp tục nghiên cứu chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, nhất là các văn bản liên quan đến hoạt động Hội đồng nhân dân; nắm bắt sâu sát 
tình hình thực tế, đời sống của Nhân dân trên bàn tỉnh Cà Mau nói chung, thành phố 
Cà Mau nói riêng để có những đề xuất, kiến nghị, tham gia thảo luận, quyết định các



vấn đề quan trọng của địa phương và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân 
cử. Thường xuyên sâu sát cơ sở, giữ mối liên hệ chặt chẽ và lắng nghe, ghi nhận tâm 
tư, nguyện vọng, trăn trỏ', bức xúc, kiến nghị của của tri đế phản ánh đến các cơ quan 
thẩm quyền xem xét giải quyết; thực sự là cầu nối giữa cử tri với chính quyền các cấp.

2. Quan tâm đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các nghị quyết, cũng như 
tăng cường hoạt động giám sát trong việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin 
phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, định hưÓTLg phát triển đô 
thị thông minh và các giải pháp phục vụ chuyển đổi số chính quyền, doanh nghiệp và 
người dân nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã 
hội, quản trị của doanh nghiệp, tạo động lực, nền tảng cho việc phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh nhanh và bền vững.

3. Chủ động phối họp với các cấp chính quyền, các ngành liên quan trong việc 
hỗ trợ, khai thác, sử dụng có hiệu quả nền tảng số đã đưọ'c VNPT tạo dựng trên các 
lĩnh vực trong thòi gian qua, mở rộng vùng phủ sóng 4G/5G đến các nơi vùng nông 
thôn điều kiện còn khó khăn nhằm phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc, giao dịch của 
người dân; phối họp trong việc tăng cường công tác truyền thông và kiểm soát, quản 
lý hiệu quả thông tin trên nền tảng không gian mạng internet và thực hiện tốt nhiệm 
vụ quốc phòng, an ninh, giữ gìn, bảo vệ bí mật thông tin theo quy định. Chú trọng 
thực hiện có hiệu quả nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với công tác công tác an sinh xã 
hội và các hoạt động từ thiện trên địa bàn thông qua các hoạt động hỗ trợ xây dựng 
phuủng văn minh đô thị, nông thôn mói; tặng học bống cho học sinh nghèo hiếu học; 
hỗ trợ máy tính; tặng nhà tình thưong...

Đe xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri, tôi xác định phải nỗ lực phấn đấu, tu 
dưõưg, rèn luyện, tích cực học hỏi để hoàn thiện mình. Rất mong sự đóng góp và ủng 
hộ của toàn thể cử tri và đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan hữu quan 
để tôi có điều kiện thuận lợi thực hiện dự kiến Chương trình hành động vừa nêu trên 
và tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ, trọng trách đưọ'c giao.

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn!
Cà Mau, ngày 04 tháng 5 năm 2021 

Ngưòi trình bày




