
 
 

Ảnh 
4cm x 6cm 

 
 

 

 
TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN 
DÂN TỈNH QUẢNG NAM, NHIỆM KỲ 2021-2026 

- Họ và tên thường dùng: ĐẶNG TẤN PHƯƠNG. 
- Họ và tên khai sinh: ĐẶNG TẤN PHƯƠNG. 
- Sinh ngày: 10 tháng 9 năm 1976.           - Giới tính: Nam. 

- 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. 
- Quê quán: Xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 
- Nơi ở hiện nay: Số 25, đường Lưu Quý Kỳ, phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam. 
- Số CMND: 205617091; Ngày cấp: 10/5/2014; Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Nam 
- Dân tộc: Kinh.                                      Tôn giáo:Không. 
- Trình độ: Giáo dục phổ thông:12/12. Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Hành chính.  
Học vị: Thạc sĩ Quản lý công. Lý luận chính trị: Cao cấp. Ngoại ngữ: Cao đẳng Tiếng Anh. 
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam. 
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 25/12/1999; Ngày chính thức: 25/12/2000. 
- Tình trạng sức khỏe: Tốt. 
- Khen thưởng: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2008, 2012, 2018; Bằng khen của Chủ 
tịch UBND tỉnh năm 2010, 2011, 2014, 2017, 2019. 
- Là Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

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

Từ tháng 9/2000 
đến tháng 9/2001 

Giáo viên Trường Phổ thông cơ sở xã Trà Mai, huyện Trà My, tỉnh 
Quảng Nam. 

Từ tháng 10/2001 
đến tháng 8/2002 

Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở xã Trà Cang, huyện Trà 
My, tỉnh Quảng Nam. 

Từ tháng 9/2002 
đến tháng 10/2003 

 

Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà 
My, tỉnh Quảng Nam. 

Từ tháng 11/2003 
đến tháng 7/2004 

Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội huyện Bắc Trà My, 
tỉnh Quảng Nam.  

Từ tháng 8/2004 
đến tháng 6/2009 

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện 
đoàn huyện Bắc Trà My. 

Từ tháng 7/2009 
đến tháng 6/2016 

Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn, 
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam. 

Từ tháng 6/2016 
đến nay 

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, Phó Trưởng Ban Kinh 
tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

 
 
 
 
 

 



CHUONG TRINH HANH DOG 

eNG CI VIEN HDND TINH KHOA X, NHEN K17  2021- 2026 

H9 va ten: E#ng TAn 	Sinh ngay 10/09/1976 

Que quan: XA Tam Ti8n, huye'n Nui Thanh, tinh Quang Nam. 

Hi8n cu tit: SO 25, Ltru Q14/ KS/, Phtrang Hoa Huang, thanh phi') Tam 
tinh Quang Nam. 

Ngay vao dang: 25/12/1999 	- Chinh thirc: 25/12/2000. 

Trinh do chuyen mon: 134i h9c Hanh chinh, Th4c si Quan ly cong 

Trinh QV/ luAn chinh tri: Cao cap Ly luAn chinh tri 

Chuc vu hi8n nay: PhO truong Ban Kinh to - Ngan sach HDND tinh. 

Ling cu vien HDND tinh khod X, nhie‘m kSi 2021- 2026. 

Duac str hip thuang giai thi8u cua UBMTTQ tinh Quang Nam, su thing 
nhat cua Thuang true HDND tinh, tin nhie'm dia cu tri nai cong tdc va nai cu 
tru giai thi8u toi tham gia irngs cir d4i bieu HDND tinh khoa X nhi8m,  k5' 2021- 
2026. Day la niern vinh du, long theri ding la trach nhi8rn rat km doi vai ban 
than. La 4i bieu HDND tinh khOa IX, toi luon nhAn thirc sau sac ve trach nhi8m 
dm Dai bieu HDND truck cir tri trong xay dung, quyet dinh cdc van de lien 
quan den cdc ca che, chinh sach phat trial kinh to xa hOsi, an ninh quoc phong va 
d8 xuat giai quyk nhang van d8 birc xiic ma cu tri tren dia ban quan tam. 

Twee nhimg thanh tuu dqt dugc, nhimg kilo khan hp ch8 v8 tinh hinh 
kinh,te, van hod- xa hOi, quoc phang an ninh trong thoi gian qua can nhieu van 
de can quan tam, ac bik la chucmg trinh myc tieu quoc gia ye xay dtmg,  nOng 
thon mai va giam ngheo ben yang. Neu duvc 	tri tin 

het 
bau 	tiep tyc 

lam D4i bieu HDND tinh khoa X, toi se co gang dem het kha nang, tri tug cua 
minh gop phan vao vi8c thuc hi8n cdc nhi8m v1,1, chirc nang quans  tr9ng cua 
HDND, tham gia giai quyet cdc 

the 
vu quan tr9ng 	chinh quyen va nhan 

dan 	phucmg nai Ung cu the nhu sau: 

Wt /a: Thkrc hi8n tot vai tro, nhi8rn vu cua ngtiai doi bieu HOi &Ong nhan 
dan, thuang xuyen giu mai lien h8 mat thiet vai cu tri, danh thoi gian thoa dang 
de di ca so tiep mac cu tri, lang nghe tam to nguy8n v9ng va nhQng kien nghi 
dm cu tri, nhat la nhang van de ma cu tri dang quan tam, c6 anh htrang,truc tiep 
den deri song cila nhan dan; phoi h9p chSt ch8 Writ cdc vi d4i 'Dieu HOi (tong nhan 
dan nai irng cir va cap uSr, chinh quyen dia phuang, 	chuyen tai ykien 	cuc 
tri; 	xuat kien nghi vai cdc cap, cdc nganh c6 tham quyen cua tinh, huye‘n tap 
trung giai quyet nhirng van de ma cu tri dia phucmg dang quan tam. 

, Hai a Tham gia dAy du cdc kS,  h9p va cdc host dOng khdc 	HDND; de 
xuat viesc cu the,  hoa 	truang 	Dang, chinh sach phdp lust dm nha nuac 
thanh Nghi quyet 	HDND tinh darn bao 	h9p vai thtrc tien, cdc ca che, 
chinh sach thkrc sir di vao long dan. De xuat cdc ca che, chinh sach tap trung uu 



Lien cac ngu6n ltrc cho dau to phat trien ket cau ha tang phvc vu Oat trien kinh 
to xa h6i, nang cao dai song cila ba con nhan dan viing n6ng them, yang sau, 
vUng xa, d'ac biet la chtrang trinh tong the phut trien kinh to xa h6i vUng &rig 
bao dan t6c thieu so va mien nui giai doan 2021 — 2030 theo Ngh1et 
88/2019/QH14, ngay 18/11/2019 dia. QuOc h6i khOa 14. 	

quy 
 

Ba la: Phut huy vai tr6 hoat d6ng giam sat cila ngtx6i dai bieu HDND doi 
voi cac co quan nha mak, to chirc kinh to - xa 116i tren dia ban tinh trong viec 
tht.rc thi phap luat, thvc hien nghiquyet HDND tinh; lam tot chirc nang,giam sat 
trong viec quail 1Y, dieu hanh sir (king nguon ngan sach nha nwic ve dau to xay 
citing co ban, mua sam tai san cong; thu, chi ngan sach, guar' ly tai san;quan IY/ 
tainguyen khoang san; cac dcr an dau to sir dvng dat tren clia ban tinh; phong 
chong ngan chan tinh trang tham nhung, lang phi. 

Voi nhfing not dung, giai phap neu tren va mot se; van de mang tinh birc 
Vic ma c& tri quan tarn. Neu duoc cir tri tin nhiem tiep tvc ‘bau vao Dai bleu 
HDND tinh, toi se' CO gang phut huy nhang kinh nghiem va ket qua da dat duoc 
trong nhiem kY, tren linh virc cong tac cua minh vuOi tinh than trach nhiem va 
tam huyet, toi se co gang thirc hien tot nheing van de neu ten, de gop phan Oat 
trien kinh te, van hod xa h6i, on Binh an ninh chinh tri, nang cao chat luvng cu6c 
song cua nhan dan. 

DU c6 triing cir lam dai bieu H6i d6ng nhan dan tinh hay khong, nhung 
voi chirc trach nhiem la mot can b6, cong chirc duoc Dang, Nha nu& giao 
nhiem vv, toi Iuon luon co gang no lac het minh de hoar' thanh tot nhat nhiem 
vu duoc giao. Ban than rat mong muon ,nhan duoc scr Ung h6 	cir tri tren dja ban huyen Nam Giang 	rat mong muon se 	lai 	tri trong nhan Ian tie mac sau. 	 g  

CNC CU' VIEN 
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Ding TAn Phu'ung 
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