
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: ĐINH NGUYÊN VŨ.  
- Họ và tên khai sinh: ĐINH NGUYÊN VŨ. 
- Sinh ngày: Ngày 20 tháng 9 năm 1979.      - Giới tính: Nam.     
- Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 
tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.  

- Quê quán:  Thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 
- Nơi ở hiện nay:  Số 05, đường Kim Đồng,  phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 
- Số CMND: 205363599.         Ngày cấp: 08/01/2013.        Cơ quan 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 Xây dựng Cầu đường. 
 Học vị: Thạc sỹ Quản lý công.   Lý luận chính trị: Cao cấp.   Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C. 
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 
- Ngày vào Đảng: 20/01/2006;       Ngày chính thức: 20/01/2007. 
- Tình trạng sức khoẻ: Tốt. 
- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh năm 2016, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam năm 2017. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn 

thể) 
Từ tháng 12/2002 
đến tháng 02/2003 

Cán bộ kỹ thuật tại Xí nghiệp Xây dựng công trình 546 – Tổng Công ty Công 
trình giao thông 5, thành phố Đà Nẵng.  

Từ tháng 3/2003 
đến tháng 8/2007 

Cán bộ hợp đồng tại Ban quản lý các dự án khai thác quỹ đất thành phố Tam Kỳ, 
tỉnh Quảng Nam. 

Từ tháng 9/2007 
đến tháng 6/2010 

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

Từ tháng 6/2010 
đến tháng 8/2010 Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

Từ tháng 8/2010 
đến tháng 01/2012 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Tam Kỳ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

Từ tháng 02/2012 
đến tháng 01/2013 

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam. 

Từ tháng 01/2013 
đến tháng 12/2015 

Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ 
tịch Hội đồng Đội tỉnh Quảng Nam. 

Từ tháng 01/2016 
đến tháng 3/2017 

Bí thư Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt 
Nam tỉnh Quảng Nam. 

Từ tháng 4/2017 
đến tháng 11/2019 

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam. 

Từ tháng 12/2019 
đến tháng 7/2020 

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng 
Nam. 

Từ tháng 8/2020 
đến tháng 10/2020 

Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng 
Nam. 

Từ tháng 10/2020 
đến tháng 02/2021 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

Từ tháng 3/2021 
đến nay 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Quế Sơn, tỉnh Quảng 
Nam. 
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CHUaNG TRINH HANH DONG
(Ti~p xuc err tri v~n d(>ng bAu err d~i bi~u H(>idang nhan dan

tinh Quang Nam khoa X, nhiem ky 2021-2026)

Kinh thua cdc a6ng chi dai bieu, thua quy vi cu tri!

Toi ten la Dinh Nguyen Vii, clnrc vu hien nay: Tinh uy vien, Bi thu Huyen uy
QuS San. Ban than toi duoc sinh ra va IOn len tai T6 dan ph6 Huang An Dong, thi
tr~n Huang An, huyen QuS San. Sau khi t6t nghiep dai hoc, toi v€ cong tac tai thanh
pho Tam Ky, sau do duoc dieu dong v€ cac nganh cua tinh Quang Nam, va dSn nay
duoc luan chuyen v€ cong tac tai que nha QuS San. Hien nay gia dinh, vc va cac con
toi dang sinh song, hoc tap tai phuong An San, thanh pho Tam Ky.

Thai gian qua, mac du phai d6i mat voi dt nhi€u kho khan, thach thirc tir thien
tai, cac dich benh tren dan gia suc, gia d.m va nh~t la d~i dich Covid-19 da anh
hu6ng nghiem trQng dSn tinh hinh phat triSn kinh tS - xa hQi, suc khoe, tinh m~ng va
tai san cua nhan dan. Song vai vai tro la nguai dUng d&uc~p uy dia phuang, ban than
da n6 h),c c6 g~ng cling ca h~ th6ng chinh tri, cQng d6ng doanh nghi~p va nhan dan
toan huy~n t~p trung phat triSn kinh tS - xa hQi, dam bao qu6c phong - an ninh d~t
nhi€u kSt qua tich qrc. Tuy nhien, cilng con nhi€u vi~c chua lam duqc, chua dap Ung
d&ydu sv mong dqi cua nhan dan va cu tri trong huy~n, nhi€u vi~c ban than r~t tam
huySt, mong mU6n triSn khai nhung di€u ki~n, ngu6n Ivc cua huy~n con nhi€u kho
khan nen chua thvc hi~n duqc. V&i trach nhi~m la Bi thu Huy~n uy, ban than luon
suy nghi', tran tro, tim huang di phli hqp cho sv phat triSn cua huy~n QuS San trong
thai gian dSn.

Toi r~t ph~n khoi va vinh dv duqc cU'tri nai cong tac, nai cu tru d€ cu va duqc
hi~p thuang gi&i thi~u ra ung cu d~i biSu HQi d6ng nhan dan tinh khoa X, nhi~m ky
2021-2026 va hom nay dUQ'ctrinh bay chuang trinh hanh dQng cua minh tru&c dong
dao ba con cu trioTrong su6t qua trinh cong tac cua minh, dli a cuang vi nao Wi cilng
luon n6 Ivc ph~n d~u hoan thanh t6t nh~t nhi~m V\l duqc giao. Tll' kinh nghi~m tich
lily duqc trong qua trinh cong tac t~i nhi€u Co' quan, trong do co Co' quan doan thS, co
Co' quan chinh quy€n va hi~n nay la cO'quan Dang; nSu duqc la d~i biSu HDND tinh,
toi se co cO'hQi, co di€u ki~n dS tham gia, dong gop cling HDND tinh quySt dinh
nhilng v~n d€ quan trQng cua tinh nha.

NSu duqc cu tri huy~n nha tin tuong, tin nhi~m, Iva chQn b&utoi lam d~i biSu
HDND tinh, ban than Wi se dem hSt tam huySt, kha nang, tri tu~ cua minh cling v&i
cac vi d~i biSu HDND tinh thvc hi~n t6t cac nQi dung C\l thS nhu sau:

1. Phat huy t6t kha nang, so truang va kinh nghi~m cong tac dS lam t6t vai tro
cua nguai d~i biSu nhan dan; danh nhi€u thai gian di thvc tS Co' so, thuang xuyen tiSp
xuc cu tri dS n~m b~t tam tu nguy~n vQng, hiSu r5 han cUQcs6ng thvc tS cua nhan



dan; lang nghe va tong hop cac y kien phan anh cua cir tri dS phan anh, dS xu~t cac
c~p uy Dang, chinh quyen giai quyet nhirng yeu cau, nguyen vong chinh dang, hop
phap cua nhan dan. Dong thai tham gia cling t~p thS HQi dong nhan dan tinh quyet
dinh nhtrng van dS co ban thea Iuat dinh, tham gia cling HDND phat huy chirc nang
giam sat dS lam cho cac quyet nghi cua HDND nhanh chong di vao cuoc song voi
hieu qua cao nhat, g6p phan cho tinh Quang Nam ngay cang phat triSn vS moi mat.

2. Tuyet d6i trung thanh voi T6 quoc; d6i moi, sang t9-0, dam nghi, dam lam,
dam chiu trach nhiem; khong ngirng rim luyen pham ch~t dao dire, 16i song trong
sach; thuc hanh ti~t kiem; kien quyet phong chong tham nhiing, lang phi, cac bieu
hien quan lieu hach dich, cua quySn va cac hanh vi vi ph9-mphap lu~t khac. Luon neu
cao tinh th~n trach nhi~m, c6 y thuc t6 chuc kY lu~t, doan k~t th6ng nh~t nQi bQ, g~n
b6 m~t thi~t vai nhan dan; nang cao tinh tiSn phong guang milu; tich cvc v~n dQng
nhan dan, gia dinh thgc hi~n t6t duang 16i, chu truang, chinh sach cua Dang, phap
lu~t cua Nha nuac.

3. Tich cvc nghien cuu hQc t~p duang 16i, chu truang, chinh sach cua Dang,
phap lu~t Nha nuac va nhi~m V\l chuyen mon duqc phan cong; ph~n d~u, n6 Ivc lam
vi~c b~ng tinh th~n trach nhi~m cao nh~t.

- Tham gia d~y du cac ky hQp HDND tinh, cling cac c~p, cac nganh trao d6i,
ban b?c lam r5 cac v~n dS ma cu tri quan tam; tham mUll, dS xu~t, g6p y xay dl,l'ng
cac co ch~ chinh sach nh~m h6 trq nguai dan phat triSn san xu~t, kinh doanh; dam
bao cac chinh sach an sinh xa hQi, thvc hi~n t6t cac chuang trinh m\lc tieu qu6c gia
xay dl,l'ngnong thon mai, giam ngheo bSn vung; cham 10dai s6ng v~t ch~t, tinh th~n,
dam bao moi truang s6ng an toan cho nhan dan.

- DS xu~t, ki~n nghi HDND tinh ban hanh co ch~, chinh sach dS thgc hi~n t6t
cac k~ ho?ch su d\lng d~t, thu h6i d~t, dSn bu, GPMB, tai dinh cu dS thvc hi~n cac dg
an d~u tu phat triSn tren dia ban tinh n6i chung, huy~n Qu~ Son n6i rieng; tang cuang
thgc hi~n quy ch~ dan chu co sa, cac dv an c~n phai duqc cong khai, minh b?ch, l~y
y ki~n rQng rai trong nhan dan dS bao dam hai hoa giu'a cac lqi ich, t?O sg d6ng thu~n
trong nhan dan dS phat triSn kinh t~ - xa hQibSn vung.

_ Ki~n nghi HDND tinh tang cuang giam sat, ch6ng th~t thoat, lang phi va
kh~c ph\lC tinh tr?ng d~u tu dan trai, khong hi~u qua; quan tam, giam sat vi~c thgc
hi~n cac quy ho?ch kIm, c\lm cong nghi~p, cac cong trinh, dg an Ian; thuang xuyen t6
chuc cac bu6i d6i tho?i, ti~p dan dS giai quy~t cac v~n dS n6i cQm; th\fc hi~n t6t vi~c
giai quy~t cac don thu khi~u n?i, t6 cao cua cong dan.

4. Vai tu cach vua la can bQ dang vien tr\fc ti~p tham gia cong tac lanh d?o t?i
dia phuong, vua la mQt d?i biSu dan cu, toi se c6 diSu ki~n thu~n lqi hon, trong vi~c
th\fc hi~n vai tro, trach nhi~m cua minh, nh~t la ti~p thu nhu'ng v~n dS, nhUng lInh
V\fCn6i cQm, buc xuc ma ba con cu' tri quan tam, tu d6 chi d?o giai quy~t nhUng v~n



dS thuoc th~m quyen cua Huyen, dong thai dS xuat, kiSn nghi dSn cac ban nganh cua
Tinh, Trung uong nhirng v~n dS vuot tham quyen.

Voi trach nhiem cua nguoi dung d~u huyen QuS San, ban than cung voi t?P th~
cap uy t?P trung lanh dao thuc hien co hieu qua Nghi quyet Dai hoi Dang bQ Huyen
I~n thir 25 da dS ra, nhat la trien khai thirc hien t6t cac giai phap dot pha vS d~u tu kSt
cau ha dng d6ng bQ, nang cao chat luong nguon nhan hrc va cai each hanh chinh
nham cai thien moi tnrong d~u tu, nang cao nang luc canh tranh cua Huyen, Trong
do, tiep tuc tranh thu, huy dQng cac nguon hrc d~u tu hoan thi~n, kSt n6i d6ng bQ h';l
t~ng giao thong mQt cach d6ng bQ, uu tien ngu6n v6n d~u tu cac cong trinh, dl,f an
ph\lc V\lsan xu~t va dan sinh nhu tuySn DH21 (Huang An - Dong Phu), tuySn DH04
(Huang An - Binh Giang), tuySn DH08 (QuS Minh - Dong Phu - Binh Lanh), hoan
thanh xay dlJllg va phat huy hi~u qua cong trinh h6 LQcD';li (QuS Hi~p), h6 Chau San
(QuS An), h~ th6ng kenh Vi~t An, kenh KN2 h6 An Long (QuS Phong); xuc tiSn d~u
tu Nha may xu Iy rac thai t';likhu Vl,fCCay Da Du (Qus My), Nha may nuoc s';lch lien
xa t';li QuS Xuan 2 cung c~p nuac s';lch ph\lc V\l cho nhu c~u cua nguai dan cac xa
vung Dong. Ben C';lnhdo, t?P trung giai phap chuy~n d6i ca c~u cay tr6ng, con V?t
nuoi, kSt n6i vai cac doanh nghi~p tUng buac thay thS cay tr6ng khong hi~u qua, dam
bao d~u ra 6n dinh cho nong san, nang cao gia tri cac thuang hi~u Ocop, huang dSn
m\lc tieu tUng buac nang cao ch~t Iugng cUQcs6ng cua nhan dan, gop ph~n xay dl,fng
que huang ngay cang phitt tri~n.

CU6i cung, tren tinh th~n hSt suc c~u thi, toi r~t mong dugc cac d6ng chi va cac
bac, co chu, anh chi tiSp t\lCquan tam, theo d6i, giup do, gop y qua nhiSu kenh thong
tin d~ ban than toi tl,fhoan thi~n minh va lam tron trach nhi~m, nhi~m v\l cong tac
hi~n nay. Toi Iuon xac dinh, cho du trung ClIhay khong trung ClI,toi cling se c6 g~ng
c6ng hiSn hSt kha nang cua minh trong qua trinh xay dl,fng va phitt tri~n cua que
huang; xem do la trach nhi~m mQt nguai can bQ cong chuc, nghTaV\lmQt cong dan
c~n phai lam d6i vai dia phuang nai Wi dugc giai thi~u ling ClI va cling la nai Wi
dugc sinh ra, Ian len va truCmgthanh.

Truoc khi dm lai, xin chan thanh cam an cac d6ng chi va cac vi da t(;10diSu
ki~n cho toi phat bi~u y kiSn trong bU6i tiSp xuc ClItri nay, kinh chuc co bac, anh chi
ClItri, quy d';li bi~u suc khoe, h';lnh phuc, co th?t nhiSu niSm vui trong cong vi~c va
trong cUQcs6ng. Xin chan thanh cam an!

NGUCHUNGCU

--Dinh Nguyen Vii
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