
Mẫu sô' 03 /HĐBC-QH

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

1. Họ và tên  thường dùng: NGUYÊN H ổN G  THAM
2. Họ và tên  khai sinh: NGUYÊN h ỏ n g  t h a m

3. Ngày, tháng, năm  sinh: 15/7/1984 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 quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉn h  Cà Mau
7. Quê quán: Xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉn h  Cà Mau
8. Nơi đăng  ký thường trú : s ố  04, L iên k ế  25, V ành đai 2, khóm  6, phường 9, Tp.Cà 
Mau, tỉn h  Cà Mau

Nơi ở hiện nay: Như trên
9. SỐCMND: 381242640

Ngày cấp: 17/4/2018 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 Ngữ Văn
-Học vị: Cử nhân Ngữ Văn Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình  độ B

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ công chức N hà nước
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Đội 
tỉnh  Cà Mau
15. Nơi công tác: Tỉnh đoàn Cà Mau
16. Ngày vào Đảng: 05/1/2011

- Ngày chính thức: 05/1/2012 Sô thẻ đảng viên: 27.033700
- Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên
- Ngày ra  khỏi Đảng (nếu có): Không 

Lý do ra  khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành  viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh  Cà Mau
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: ủ y  viên Ban chấp hành

18. Tình trạng  sức khỏe: Tốt



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

6/2006 - 3/2012 Phóng viên Thời sự, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Cà Mau, Bí 
thư Chi đoàn Phòng thời sự, ủy viên Ban chấp hành Đoàn cơ sở Đài 
Phát thanh Truyền hình tỉnh Cà Mau

4/2012 - 8/2012 Phóng viên Thời sự, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Cà Mau; Phó 
Bí thư Đoàn cơ sở Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Cà Mau

9/2012 - 10/2012 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

11/2012 - 2/2013 Uy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh doàn

3/2013 - 4/2013 Uy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn; Bí thư 
Chi đoàn cơ quan Tỉnh doàn

5/2013 - 5/2017 ủ y  viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn; ủ y  viên 
thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau; Bí thư Chi 
đoàn cơ quan Tỉnh đoàn

6/2017 - 7/2019 ủ y  viên Ban Thường vụ , Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn; ủ y  viên 
thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau; Chi ủy viên, 
Bí thư chi đoàn cơ quan.

8/2019 - 9/2019 Phó bí thư kiêm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, Đảng ủy viên, 
Chủ tịch Công đoàn cơ quan

10/2019 - đến nay Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; Đảng ủy viên, Chủ 
tịch Công đoàn cơ quan

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

(Ký, ghi rõ họ và tên)

N g u y ễ n  H ồ n g  T hắm



CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện: Nguyễn Hồng Thắm, úng cử viên Đại biếu Ouốc hội khóa XV

Kính thưa: Các đồng chí, thưa các ông, bà, cô bác và anh chị cử tri!

Tôi tên Nguyễn Hồng Thắm, hiện đang công tác tại Tỉnh đoàn Cà Mau, chức 
vụ Phó bí thư, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh.

Trước hết tôi xin bày tỏ vinh dự của bản thân khi đu'Ọ'c tin tưởng hiệp 
thưong giới thiệu là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV sắp tới, do bản thân 
nhận thức được rằng: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, đại diện 
cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Theo đó, Đại biểu Quốc hội có trách 
nhiệm liên hệ chặt chẽ vói cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp 
xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý 
kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội.

Nếu được bầu là Đại biếu Quốc hội, trong điều kiện, khả năng cương vị 
công tác của mình, cũng như bầu nhiệt huyết của những người trẻ đang còn rất 
nhiều hoài bão, quyết tâm phía trước, tôi sẽ cố gắng no lực tập trung làm tốt những 
công việc sau:

1. Vói tôi, Đại biểu Quốc hội là đại biếu của dân, nên việc đầu tiên phải nghĩ 
đến và hành động là vì quyền lợi và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Tôi sẽ thực 
hiện định kỳ đi cơ sỏ' và luôn nghiêm túc ghi nhận những ý kiến của cử tri, phản 
ánh trung thực các ý kiến đó với Quốc hội, đồng thời giám sát giải quyết các vấn 
đề cử tri kiến nghị.

2. Dành thời gian nghiên cứu đê đóng góp xây dựng hoàn thiện hệ thống 
pháp luật, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân trên địa bàn 
ứng cử để có những đề xuất, kiến nghị các giải pháp hữu hiệu giải quyết kịp thòi 
những bức xúc của Nhân dân. Qua đó, làm cơ sở cho việc tham gia xây dựng chính 
sách pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

3. Tham gia ý kiến với Quốc hội có nhiều hơn những quyết sách về thanh 
niên trong khỏi nghiệp, lập nghiệp cũng như giải quyết việc làm đế góp phần cải 
thiện ổn định hơn về kinh tế hộ gia đình mà lực lượng thanh niên là trụ cột về sức 
lao động; các chính sách về đào tạo nguồn nhân lực tri thức trẻ có chất lượng và 
phát huy trí tuệ đóng góp sức lực phục vụ các lĩnh vực của tỉnh nói riêng, của cả 
nước nói chung.

4. Vó'i vai trò là người phụ trách thiếu niên nhi đồng cũng là cán bộ nữ, tôi 
sẽ tiếp tục nghiên cứu và đề xuất thêm nhiều chính sách ưu tiên dành cho đối tưọng 
là phụ nữ, trẻ em trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, xây dựng sân chơi lành



mạnh để đáp ứng nhu cầu vui chơi cho trẻ em vùng sâu vùng xa đang rất thiếu sân 
chơi như hiện nay.

Sau cùng, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí ú y  ban mặt trận tố quốc Việt 
Nam các cấp đã tổ chức buổi tiếp xúc hôm nay để cá nhân tôi và các đồng chí ứng 
cử viên có cơ hội gặp gỡ, trình bày chương trình hành động của mình; mong các cử 
tri tiếp tục ủng hộ để tôi có cơ hội thực hiện. Xin cảm ơn cô bác anh chị cử tri đã 
dành thòi gian đến tham dự và lắng nghe, chúc mạnh khỏe và thành đạt trong cuộc 
sống.

Xin cảm ơn!




