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TIỂU s ử  TÓM TẤT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU Q u ố c  HỘI KHÓA XV

1. Họ và tê n  thường dùng: LÊ M Ạ N H  H Ù N G
2. Họ và tên  kha i sm h: LÊ  M Ạ N H  H Ù N G
3. Ngày, tháng , nốm  sinh: 24/10/1973 4. Giới tính : N am
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch  là  quốc tịch  V iệt Nam  và  không trong  thờ i g ian thực h ỉện  thủ 
tục s in  gia n hập  quấc tịch  quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký kha i sinh: Xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉn h  Hưng Yên
7. Quê quán: Xã H iệp Cường, huyện Kim Động, tỉn h  Hưng Yên
8. Nơi đ ăn g  ký  thư ờ ng  trú : S ố  8C p h ố  Cù C h ín h  L an , phường Phương M ai, q uận  T h an h  
X uân, TP. H à N ội

Nơi ở h iện  nay: Số n h à  17, dãy 16À1, phường Mộ Lao, quận H à Đông, TP. H à Nội
9. SỐ Căn cước công dần: 033073000848

Ngày cấp: 20/01/2016 Cơ quan cấp: Cục C ảnh sá t ĐKQL Cư trú  và DLQG về D ân cư
10. Dân tộc: K inh 11. Tôn giáo: Không
12. T rình  d ộ :

- Giáo dục phố thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên m ôn, nghiệp vụ: Đại học Bách Khoa H à Nội, Kỷ sư Công nghệ Hữu cơ - H óa dầu
- Học vị: T iến sĩ hóa học (chuyên ngành Hóa dổu và Xúc tác  hữu cơ); Thạc sĩ Công nghệ 

Hóa dầu
- Học hàm : Không.
- Lý luận chính  trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: A nh C

13. Nghề nghiệp h iện  nay: Cán bộ lãn h  đạo, quản lý D oanh nghiệp N hà  nước
14. Chúte vụ trong  cơ quan, tổ  chức, đơn vị đang công tác: T hành  v iên  Hội đồng T hành  viên, 
Tổng Giám  đốc Tập đoàn
15. Nơi công tác: Tập đoàn Dầu kh í V ỉệt Nam
16. Ngày vào Đảng: 30/8/2007

- Ngày chinh thức: 30/8/2008 s ố  thẻ  dảng viên: 92042899
- Chức vụ trong  Đảng: ủ y  viên B an Chấp h àn h  Đ ảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, 

Phó Bí th ư  Đảng ủy Tập đoàn Dầu kh í Quốc gỉa V iệt Nam, Bí th ư  Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn 
Dầu kh í V iệt Nam

- Ngày r a  khỏi Đ ảng (nếu có): Không
17. Tham  gia lăm  th à n h  vỉỗn của các tổ chức đoàn th ẩ : ......................................................................

- Tên tổ  chức đoàn thể: Hội Hổa học V iệt Nam ; Hội Hữu nghị V iệt - Anh



- Chức vụ trong tùng tể  chức đoàn thể: Năm 2013 Phó Chủ tịch Hội Hóa học Việt Nam; 
Năm 2019; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghi Việt - Anh
18. Tình trạng aức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã đưực trao tặng: Huân chương Lao động hang II, 
Huân chương Lao động hạng III, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen Bộ Công 
thương, TƯ Đoàn TNCS HCM
20. Các hình thúc kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị ốp dụng (Đãng, chính quyền, đoàn thể): Không bị 
kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhản dân (nếu có): Khồng

23. TÓM TẮT QUẢ TRÌNH CÔNG TÁC

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

1995 - 1997 Công tác kỹ thuật, phụ trách kỹ thuật công nghệ, Nhà máy Bia Việt 
Đức (Khu Công nghiệp Sài Đổng - Hà Nội)

Từ tháng 9/1997 
đến tháng 8/2000

Học tộp tại trương Đại học Bách khoa Hà Nội

Từ 15/8/2000 
đến tháng 02/2001

Kỹ sư Công nghệ, phòng Cồng nghệ và Môi trương, Cồng ty Liên 
doanh Nhà máy Lọc dầu Việt Nga (sau đố là Ban Quản lý dự án Nhà 
máy Lọc dầu Dung Quất)

Từ 26/02/2001 
đến tháng 11/2005

Kỹ sư Công nghệ, khối kỹ thuật, Tổng công ty Dung dịch khoan và 
Hóa phẩm Dầu khí (DMC)

Từ 01/12/2005 
đến tháng 04/2006

Chuyên viên, Ban Chế biến Dầu khí, Tổng công ty  Dầu khí Việt 
Nam nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Từ 01/5/2006 
đến tháng 11/2007

Chuyên viên, Vụ Dầu khí (nay là  Vụ Công nghiệp), Văn phòng 
Chinh phủ

Từ 0Ư12/20O7 
đến tháng 6/2009

Phó trưởng ban, Ban Chế biến Dầu khí, Tập đoàn Dầu khi Việt 
Nam

Từ 15/6/2009 
đến tháng 11/2009

Phổ Tổng Giám đốc, Công ty Hóa dầu Long Sơn (Liên doanh giữa 
PVN/SCG/QPI)

Từ 01/12/2009 
đến tháng 3/2011

Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban QLDA Cụm Khí đỉện đạm Cà Mau, Tập 
đoàn Dầu khí Việt Nam

Từ 22/3/2011 
đến tháng 09/2013

Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban QLDA Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau, 
Thảnh viên Hội đồng Thành viên, Giám đốc Cồng ty TNHH 1 TV 
Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), Tập đoàn Dầu khí Vỉệt Nam



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

Tư 26/9/2013 
đến tháng 6/2014 Phó Tổng Giám dốc Tập đoàn Dầu khí V iệt Nam

Từ 23/6/2014 
đến tháng 02/2017

ử y  viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khỉ Quốc gia Vỉệt 
Nam (từ 06/8/2015), Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khi Việt 
Nam, kiêm  Chủ tịch Hội dồng Thành viên Cồng ty  Hổa dầu Long 
Sơn

Từ thống 3/2017 
đến tháng 6/2017

ủ y  viên Ban Thường vụ Đống ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt 
Nam, Phó Tổng Giám dốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Từ 29/6/2017 
đến tháng 3/2018

ử y  viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt 
Nam, Phố Tống Giám đếc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, kiêm  Chủ 
tịch Hội đồng Quản tr ị  Tổng công ty  Dung dịch khoan và Hóa phẩm  
dầu khi (DMC)

Từ 26/4/2018 
đến tháng 6/2019

ủ y  viên Ban Thường vụ Đống ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt 
Nam, Phó Tổng Giám dốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Từ 20/6/2019 
đến nay

ủ y  viên Ban Thường vụ Dâng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Vĩệt 
Nam, Thành viên Hội dồng Thành viên, Tổng giám dốc Tập đoàn 
Dầu khi Việt Nam  (từ 0177/2019), Phố Bí thư  Đảng ủy Tập đoàn Dầu 
khf Quếc gia Việt Nam  (từ 09/10/2019), Bí thư  Đảng ủy Cơ quan Tập 
đoàn Dầu khi Việt Nam (từ tháng  06/2020), ủ y  viên Ban Chấp hành  
Đảng bộ Khối Doang nghiệp Trung ương (từ 30/10/2020)

H à Nội, ngày 08 tháng 3 năm  2021
K ý tê n

(Ký, g h i rõ họ và tên)

L ê M ạnh  H ù n g



CỘNG HÒA XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đôc ỉâp -  Tư do -  Hanh phúc......  a_____ -L2l_------------ s---------------------- í---------- 1-----------

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Của ngưòi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026)

Họ và tên: Lê Mạnh Hùng, ủ y  viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh 
nghiệp Trung ưong, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam.

Hôm nay, tôi rất vinh dự được ủ y  ban bầu cử tỉnh, Ban Thưòng trực ủ y  ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, bà con cử tri và lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tôi nhận thức rằng, đây vừa là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm to lón 
trước cử tri và Nhân dân. Vì vậy, tôi sẽ phải cố gắng hết sức mình, phát huy những 
việc tích cực đã làm đưọ’c, khắc phục nhũng tồn tại, hạn chế; lắng nghe ý kiến, tâm 
nguyện của bà con cử tri; nắm bắt nhũng khó khăn, rào cản ảnh hưởng đến sự phát 
triển của địa phưong; thực hiện tốt nhất vai trò người Đại biểu Nhân dân, truyền tải 
đầy đủ ý chí và nguyện vọng của cử tri, những khó khăn của tỉnh Cà Mau tói các cấp 
quản lý Nhà nước nhằm bảo vệ quyền, lợi ích của người dân và thúc đẩy phát triển 
kinh tế xã hội địa phương.

Nhân cuộc hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc với bà con cử tri hôm nay, tôi xin trình 
bày Chương trình hành động của mình nếu được tín nhiệm bầu làm đại biếu Quốc 
hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới như sau:

1. Dành tối đa tâm lực, trí lực thực hiện toàn diện vai trò của một Đại biếu 
Quốc hội trong ba nhóm nhiệm vụ chính bao gồm:

a) Tích cực tham gia vào quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, 
pháp luật, nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam để mọi 
người được sống, làm việc và quyền lợi được bảo vệ đầy đủ theo Hiến pháp và pháp 
luật, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới có nhiều biển động về xung đột chính trị, 
chiến tranh thưoTLg mại, toàn cầu hóa, cách mạng 4.0.. .và Việt Nam ngày càng hội 
nhập sâu, rộng với Quốc tế.

b) Tích cực thực hiện chức năng giám sát các hoạt động của cơ quan Nhà nước 
theo luật định, không ngừng nghiên cúư, phấn đấu thực hiện trách nhiệm của người 
Đại biểu dân cử trong công tác giám sát, nhất là đối với các lĩnh vực phát triền kinh 
tế - xã hội, những nội dung có liên quan trực tiếp đến đòi sống vật chất và tinh thần 
của người dân.

c) Tích cực nghiên cứu, nắm bắt và tổng kết từ thực tiễn công tác để tham gia 
ý kiến tại diễn đàn Quốc hội, góp phần cùng Quốc hội quyết định nhũng vấn đề lớn, 
quan trọng của đất nước như các công trình quan trọng quốc gia, ngân sách Nhà nước, 
vấn đề chủ quyền biển đảo, an ninh, quốc phòng...

2. Vói tư cách là Thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Cà Mau nói chung 
và đại diện cho cử tri Thành phố Cà Mau, Huyện u Minh và Huyện Thới Bình nói
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riêng, tôi cam kết sẽ dành tối đa thòi gian làm việc với các cử tri địa phưong, ghi 
nhận các ý kiến, nắm bắt các khó khăn, cơ hội, nghiên cún những đặc thù, lợi thế so 
sánh về tự nhiên, xã hội của địa phương để đề đạt tói cấp có thẩm quyền xử lý, đáp 
ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri; đồng thời nỗ lực tìm kiếm cơ hội, thúc đấy 
hợp tác kinh tế với các địa phương khác, kêu gọi các doanh nghiệp trong Khối Doanh 
nghiệp Trung ương về đầu tư tại Cà Mau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm góp 
phần giải quyết khó khăn, hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương.

3. Đối vói trách nhiệm đuợc phân công tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tôi sẽ 
cùng với Tập thể Lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập 
đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 -  2025, nhất là mục tiêu 
phát triển kinh tế, góp phần nộp ngân sách Nhà nước tăng từ 2 đến 4%/năm. Trong 
đó, chú trọng lãnh đạo Cụm Công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau hoàn thành tôt 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; cập nhật chiến lược, quy hoạch với mục tiêu không 
chỉ phát triển bền vững mà còn tiếp tục mở rộng đầu tư (các dự án Nhà máy Điện, 
Kho nổi chứa khí và đường ống dẫn khí, mở rộng nhà máy Hóa dầu, Phân bón...) với 
tổng ngân sách dự kiến trên 2 tỷ USD, tạo tăng trưởng, đóng góp ngân sách, tạo công 
ăn việc làm và ổn định đòi sống cho người dân địa phương, góp phần cho phát triển 
kinh tế xã hội tỉnh nhà.

4. Đối vói công tác an sinh xã hội: Thời gian qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
đã rất quan tâm, cùng vói cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà 
Mau thực hiện nhiều chương trình, hoạt động an sinh xã hội vói tổng trị khoảng trên 
230 tỷ đồng, ứng vốn làm đường giao thông trên 440 tỷ đồng'... Trong thời gian tới, 
với trách nhiệm của mình dù có trúng cử hay không, tôi sẽ phấn đấu cùng với Lãnh 
đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các đơn vị thành viên, tiếp tục quan tâm và triển 
khai nhiều hon nữa các chương trình an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục, y tế, giao 
thông.., hoạt động vì người nghèo, đặc biệt chú trọng phối họp đào tạo, tạo nhiều cơ 
hội việc làm (từ chính Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau và hoạt động của các Doanh 
nghiệp Dầu khí trên địa bàn), nhằm góp phần cùng tỉnh Cà Mau giảm sâu, giảm bền 
vững tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa.

5. Bên cạnh phát triển kinh tế, để đảm bảo sự phát triển tổng thể, tôi cam kết 
sẽ quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí. Tích cực cùng vói Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát công tác cải cách hành 
chính trên địa bàn; quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tích cực thực 
hiện dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; đấu tranh với mọi biểu 
hiện gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với Nhân dân.

6. Cuối cùng, về mặt cá nhân, để hoàn thành những nhiệm vụ trên, vói trách 
nhiệm của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, của người Đại biểu được dân 
tin tưởng bầu ra, tôi sẽ ra sức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng “cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”; không ngừng học tập để nâng cao năng lực làm 
việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thòi, giữ mối quan hệ với cử tri, 
với Nhân dân, chịu sự giám sát và giúp đỡ của cử tri; luôn lắng nghe tâm tư, nguyện 
vọng, kiến nghị của cử tri để phản ánh với Quốc hội, các cơ quan Nhà nước các cấp 
đế có hưóng giải quyết phù họp.
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Kính thưa quý vị đại biểu cùng bà con cử tri !
Vói tâm huyết về trách nhiệm của mình như trình bày ỏ' trên, tôi rất mong bà 

con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong thời gian tới, rất 
mong bà con cử tri luôn theo dõi, giúp đỡ, góp ý để tôi có thể thực hiện hoàn thành 
tốt Chương trình hành động này và hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu Nhân dân. 
Tôi cũng chân thành lắng nghe, tiếp thu đóng góp và trao đổi thẳng thắn vói bà con 
cử tri về nội dung chương trình hành động vừa trình bày.

Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn quý vị và bà con cử tri đã dành thòi gian 
đến dự buổi gặp gỡ, tiếp xúc chân tình, thắng thắn hôm nay. Xin kính chúc quý vị đại 
biểu và bà con cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc cho cuộc bầu cử vào ngày 
23/5/2021 sắp tói thành công tốt đẹp, thật sự là Ngày hội của toàn dân.

Xin trân trọng cảm ơn.
Cà Mau, ngày 05 tháng 05 năm 2021

Lê M ạnh Hùng
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