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TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND 

TỈNH QUẢNG NAM NHIỆM KỲ 2021-2026 
- Họ và tên thường dùng: HOÀNG VĂN MẪN. 
- Họ và tên khai sinh: HOÀNG VĂN MẪN. 
- Sinh ngày: 21 tháng 8 năm 1972.           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 Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 
- Nơi ở hiện nay: Số 08 Xuân Diệu, khối phố Mỹ Thạch Trung, phường Tân 
Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 
- Số CMND: 205482287; Ngày cấp: 21/9/2006; Nơi cấp: Công an Quảng Nam. 
- Dân tộc: Kinh.       - Tôn giáo: Không. 
- Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12. Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Quân sự, 
chuyên ngành Chỉ huy Quản lý bảo vệ biên giới. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.  
Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B. 
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh Quảng Nam  
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 29/3/1996; Ngày chính thức: 29/3/1997.  
- Tình trạng sức khỏe: Tốt. 
- Khen thưởng: Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian công 
tác 

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn 
vị nào? ở đâu? 

Từ tháng 02/1993  
đến tháng 8/1994 

Binh nhất, Chiến sĩ, Trung tâm Huấn luyện, Đồn Biên phòng 114 
BĐBP Thanh Hóa. 

Từ tháng 9/1994  
đến tháng 6/2002 

Thiếu úy, Trung úy, Học viên đào tạo Sĩ quan, Học viện Biên phòng; 
Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng 661, Bộ đội Biên 
phòng Quảng Nam; Học viên hoàn thiện Đại học, Học viện Biên phòng. 

Từ tháng7/2002 
đến tháng 9/2006 

Thượng úy, Đại úy, Đồn phó Chính trị, Chính trị viên Đồn Biên 
phòng 645, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam. 

Từ tháng 10/2006  
đến tháng 3/2011 

Đại úy, Thiếu tá, Trưởng ban Tổ chức, Phòng Chính trị, Bộ đội Biên 
phòng Quảng Nam;  Học viên, Học viện Chính trị hành chính quốc 
gia Hồ Chí Minh Khu vực 3 - Đà Nẵng. 

Từ tháng 4/2011 
đến tháng 
 05/2017 

Trung tá, Thượng tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Chủ nhiệm Chính trị, 
Bộ đội Biên phòng Quảng Nam; Học viên đào tạo chính ủy trung, sư 
đoàn, Học viện Chính trị Quân sự. 

Từ tháng 6/2017 
đến tháng 3/2019  

Thượng tá, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bộ 
đội Biên phòng Quảng Nam 

Từ tháng 4/ 2019 
đến nay Đại tá, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam 



CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH QUẢNG NAM KHÓA X, 

 NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

Tên tôi là: Hoàng Văn Mẫn 
Sinh ngày: 21 tháng 8 năm 1972 
Cấp bậc: Đại tá 
Chức vụ, đơn vị công tác: Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Nam. 
Quê quán: Xã Hoằng Trinh, H. Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa. 
Nơi ở hiện nay: Số 08 Xuân Diệu, khối phố Mỹ Thạch Trung, phường Tân Thạnh, 
thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.  
Sau khi tốt nghiệp Trường Học viện Biên phòng tháng 7/1997, tôi đã làm đơn tình 

nguyện vào BĐBP Quảng Nam công tác, đúng vào thời điểm Quảng Nam - Đà Nẵng 
vừa chia tách tỉnh (Tháng 01/1997). Tính đến nay, tôi đã có thời gian sinh sống, làm việc 
và gắn bó với Quảng Nam 24 năm (Quảng Nam – Thanh Hóa là 2 tỉnh kết nghĩa và 
Quảng Nam đã là quê hương thứ hai của tôi). 

 Trong quá trình công tác 24 năm qua, bản thân tôi luôn đề cao tinh thần trách 
nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, tận tâm với công việc, quyết tâm phấn đấu hoàn thành 
tốt mọi nhiệm vụ được giao.  

Tôi được Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh 
Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026; được Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú 
tín nhiệm cao, được UBMTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử 
đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi ý thức sâu sắc rằng 
đây không chỉ là vinh dự của cá nhân và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam mà còn là 
trách nhiệm lớn trước cử tri và nhân dân.  

Bộ đội Biên phòng là lực lượng vũ trang nhân dân, thành phần của Quân đội nhân 
dân Việt Nam, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, 
khu vực biên giới. Bộ đội Biên phòng có chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất với Đảng, Nhà nước chính sách, pháp 
luật về biên phòng; thực hiện quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và 
chủ trì, phối hợp với với cơ quan, tổ chức duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu 
vực biên giới, cửa khẩu theo quy định pháp luật. Ý thức sâu sắc về chức năng nhiệm vụ 
của mình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam luôn đề cao trách nhiệm 
chính trị, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm, quyết liệt trong thực thi nhiệm vụ,     
lập nên những chiến công xuất sắc, khẳng định được vai trò nòng cốt, chủ trì trong giữ 
gìn ANTT ở khu vực biên giới, biển, đảo, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã 
hội của tỉnh Quảng Nam.   

Đặc biệt, hơn 1 năm qua, trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, 
BĐBP là lực lượng tuyến đầu, bám trụ tại các chốt biên giới để tuần tra, kiểm tra, kiểm 
soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, cảng biển và trên biển, kịp thời ngăn 
chặn các trường hợp vượt biên, nhập cảnh trái phép vào nước ta làm lây lan dịch bệnh..., 
tất cả vì chủ quyền ANBG, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân. 

Tôi cũng ý thức được rằng HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ này phải kế thừa và 
phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND   
tỉnh trong các nhiệm kỳ qua. Đồng thời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, 
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tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa 
phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 
Pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 
cho nhân dân. Vì vậy, tôi mong muốn được bà con cử tri tin tưởng và ủng hộ, để tôi có 
cơ hội được đồng hành cùng bà con trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương 
ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Nếu được bà con cử tri tin tưởng và ủng hộ, bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh 
Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin hứa sẽ làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm 
sau: 

1. Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và 
nâng cao kỹ năng hoạt động của Đại biểu HĐND, vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn 
nghiệp vụ của mình, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của 
người đại biểu dân cử. 

2. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và 
đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; 
luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến 
nghị của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, 
đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật 
của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân. 

3. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy hết năng lực, kinh nghiệm chuyên 
môn của mình, phối hợp với các lực lượng chức năng, cấp uỷ, chính quyền địa phương 
và bà con nhân dân kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền An ninh Biên giới 
Quốc gia, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, phòng chống COVID19 giữ vững 
cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. 

4. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến 
vào các Nghị quyết của HĐND thành phố, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính 
sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế, góp phần thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của địa 
phương. 

5. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội và 
bà con cử tri quan tâm. 

6. Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố 
cáo của công dân; đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm 
giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. 

Đặc biệt, với cương vị công tác hiện nay, tôi luôn thấu hiểu cử tri đang quan tâm 
đến một số vấn đề đó là: 

Tình hình và những diễn biến phức tạp trên Biển Đông và đại dịch Covid-19 hiện 
nay; những vấn đề bất cập, vướng mắc, trăn trở của địa phương, của nhân dân trong xây 
dựng nông thôn mới; tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, hoạt động của các loại tội 
phạm, nhất là tội phạm ma túy, an ninh nông thôn; việc quản lý, sử dụng đất, kèm theo 
đó là chế độ, chính sách trong đền bù, giải tỏa….; các vấn đề về vệ sinh, an toàn thực 
phẩm, xử lý chất thải, ô nhiễm môi trường đang hết sức báo động và cần sự chung tay 
của các cấp, các ngành, các lực lượng và của cả hệ thống chính trị. 
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Đối với các vấn đề nêu trên, tôi sẽ có trách nhiệm đề xuất các giải pháp để tham 

mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam, các 
cấp, các ngành và địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các đồn Biên phòng trên 2 tuyến biên 
giới, biển, đảo của tỉnh làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các địa phương và 
Nhân dân có những nội dung, chương trình, lộ trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực 
hiện, nhất là các địa phương mà bản thân tôi tham gia ứng cử. 

Trước diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế, tôi luôn nhận thức 
sâu sắc rằng, công việc có thành công hay không tùy thuộc chủ yếu vào lòng dân và sức 
dân.  

Do đó, dù ở vị trí công tác nào, tôi luôn ra sức học tập và rèn luyện, giữ gìn phẩm 
chất đạo đức cách mạng, làm tròn trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên. Nếu được 
cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, bản thân sẽ không ngừng nỗ lực phấn 
đấu, bằng hết khả năng, trách nhiệm và tâm huyết của mình tôi sẽ thực hiện thật tốt vai 
trò trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh.   
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