
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: TRÂN TUAN t h a n h

2. Họ và tên  khai sinh: TRAN t u â n  t h a n h

3. Ngày, tháng, năm  sinh: 07/5/1988 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: Ấp Mỹ Bình, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh  Cà Mau
7. Quê quán: Âp Mỹ Bình, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh  Cà Mau
8. Nơi đăng  ký thường trú : Ap Mỹ Bình, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh  Cà Mau 

Nơi ở hiện nay: Ap Xóm Lớn, xã Lý Văn Lâm, thành  phô" Cà Mau
9. Sô CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 381431708

Ngày cấp: 16/4/2013 Cơ quan cấp: Công an tỉnh  Cà Mau
10. Dân tộc: Kinh 11. Tôn giáo: Không
12. Trình đ ộ :

- Giáo dục phố thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Xã Hội học
- Học vị: Học hàm:
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức Nhà nước
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Văn phòng
15. Nơi công tác: Hội Nông dân tỉnh  Cà Mau
16. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, th ì ghi rõ: Không

- Ngày vào Đảng:
- Ngày chính thức: Sô" thẻ đảng viên:
- Chức vụ trong Đảng:
- Ngày ra  khỏi Đảng (nếu có):

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

- Tên tổ chức đoàn thể:
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:

18. Tình trạng  sức khỏe: Tốt



19. Các h ình  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 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)

Từ ngày 01/11/2014 
đến tháng  4/2018

Chuyên viên Văn phòng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh  Cà Mau

Từ tháng  5/2018 
đến 30/4/2020

Chuyên viên Ban Hỗ trợ  Phụ nữ phát triển  kinh tế  Hội Liên hiệp 
Phụ nữ tỉn h  Cà Mau

Từ ngày 01/5/2020 
đến nay

Chuyên viên Văn phòng Hội Nông dân tỉnh  Cà Mau

Cà Mau, ngày 05 tháng 3 năm 2021 
Ký tên

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Trần T uấn Thanh



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

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Họ và tên: TRẦN TUẤN THANH
Chức vụ, đơn vị công tác: Chuyên viên Văn phòng, Hội Nông dân tỉnh

Vừa qua, tôi đuợc ủy ban bầu cử, Ban Thường trực ủy ban MTTQVN tỉnh, 
lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và bà con cử tri đã tin tưởng và giới thiệu tôi ứng cử 
đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tôi xem đây là niềm vinh dự, là niềm tự hào, là trách nhiệm nặng nề trước 
nhân dân và bà con cư tri. Được bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm, bầu làm đại 
biếu Quôc hội khóa XV trong cuộc bầu cử sắp tới. Tôi xin hứa sẽ đem hết năng 
lực và tâm huyết để thực hiện tốt vai trò của người đại biểu của Nhân dân với 
chưong trình hành động cụ thể như sau:

Quê hương Cà Mau là 1 vùng bán đảo vừa có sông ngồi chằng chịt, vừa có 
biến và có rừng, với nguồn tài nguyên phong phú. Vị trí du lịch độc đáo, là điểm 
cực Nam của Tố quốc, vừa có thể ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặn. Chính vì 
vậy Cà Mau đã đạt được những thành tụư quan trọng trên các lĩnh vực về chính trị 
ốn định, kinh tế - văn hóa - xã hội - du lịch phát triển, quốc phòng và an ninh 
được giữ vững; đời sống của đại bộ phận Nhân dân được cải thiện đáng kể. Tuy 
nhiên, tình hình đất nước nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng vẫn còn những khó 
khăn nhất định, một bộ phận người dân việc làm không ổn định, thu nhập còn 
thấp, tỷ lệ hộ nghèo (1,87%) và cận nghèo (1,7%) (Văn kiện ĐH Đảng bộ tỉnh 
khỏa XVI) hộ đặc biệt khó khăn trong cuộc sống vẫn còn. Bản thân tôi đang công 
tác tại Cơ quan Hội Nông dân tỉnh Cà Mau, là cơ quan đại diện và quan tâm chăm 
lo đời sống cho tầng lớp nông dân Việt Nam nói chung, nông dân tỉnh Cà Mau nói 
riêng, trong đó có bà con cử tri; Tôi trăn trỏ' làm sao góp một phần nhỏ khả năng, 
công sức của bản thân mình để cải thiện cuộc sống cho bà con, nhất là bà con 
nông dân quê hương Cà Mau được tốt hơn.

Kỉnh thưa: Các đồng chí, Quỷ vị đại biểu, các bác, cô, chủ, anh, chị cử tri!
Để giải quyết được những vấn đề còn khó khăn nêu trên, cũng như những 

định hướng trong 5 năm tói theo nghị quyết Đảng bộ tỉnh và chương trình hoạt 
động của ủ y  ban nhân dân tỉnh và chính quyền các cấp trong tỉnh; đồng thời, thực 
hiện được những mong muốn, trăn trở của bản thân; nếu tôi vinh dự được bà con 
cử tri tín nhiệm và trở thành đại biểu Quốc hội, tôi sẽ cố gắng:



Thứ 1: Tham gia đầy đủ các cuộc họp của tại địa phương, liên hệ chặt chẽ 
với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, những khó 
khăn vướng mắc của Nhân dân; Từ đó, nắm bắt và đề xuất với Quốc hội để có 
những chính sách phù họp hỗ trợ cho bà con Nhân dân.

Thứ 2: Với vai trò là chuyên viên cơ quan Hội Nông dân tỉnh, tôi tích cực 
tham mưu cho Ban Lãnh đạo tỉnh Hội tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, nghị 
quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông dân, nông thôn, 
nông nghiệp đến bà nông dân trong tỉnh; tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, 
chính sách mang lại quyền, lợi ích thiết thực cho bà con như: Quỹ Hỗ trợ nông 
dân, chính sách khuyến nông, khuyến ngư, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ 
trang thiết bị phục vụ cho nông nghiệp...., từng bước góp phần cải thiện đời sống 
của bà con nhân dân.

Thứ 3: Tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo thực hiện hiện đại nông nghiệp 
gắn với xây dựng nông thôn mới. Triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, nhất 
là công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp sạch. Đa dạng hóa sản phẩm 
nông nghiệp và phụ phẩm nông nghiệp, đa canh đa con. Ket nối giao thương giúp 
bà con có đầu ra sản phấm on định. Quan tâm đề xuất về cho chủ trương khai 
thác, bảo vệ tài nguyên, như: Khai thác hợp lý nguồn tài nguyên biển, nguồn lợi 
thủy hải sản, khai thác đi đôi với bảo vệ rừng, đặc biệt đối rừng phòng hộ, tăng 
cường bảo vệ và trồng mới đảm bảo quyền lợi, lợi ích cho bà con nông dân.

Thứ 4: Cà Mau là tỉnh có sông ngòi chằng chịt, mạng lưới giao thông 
không thuận lợi cho việc giao thương, ảnh hưởng khá lớn về phát triển kinh tế xã 
hội của địa phương; tôi sẽ quan tâm tham mưu, đề xuất việc hoàn thiện mạng lưới 
giao thông đưòng bộ, nhất là lộ giao thông nông thôn ở vùng sâu, vùng xa, vùng 
còn nhiều khó khăn, nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của bà con, thuận lợi trong 
việc vận chuyển hàng hóa cho bà con nông dân.

Xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu, bà con củ tri đã lắng nghe 
phần trình bày Chương trình hành động của tôi.

Xin Kính chúc Các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, toàn thể bà con cử 
tri luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác, cuộc sống!

Xin trân trọng cảm ơn!

Cà Mau, ngày 04 tháng 5 năm 2021

Trần Tuấn Thanh




