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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 dung: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HUYỀN. 
- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HUYỀN. 
- Sinh ngày: 30 tháng12 năm 1988.              Giới tính: Nữ. 
- 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 Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 
- Nơi ở hiện nay: Thôn Thọ Tân, xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam. 
- Số CMND: 206327611; Ngày cấp: 21/9/2019; 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 Ngữ 
văn. Trình độ lý luận chính trị: Đang học Trung cấp chính trị. Ngoại ngữ: Tiếng 
Anh trình độ C. 
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban 
Thanh niên Nông thôn - Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Chi đoàn 
cơ quan Tỉnh đoàn Quảng Nam. 
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 05/11/2015; Ngày chính thức: 
05/11/2016. 
- Tình trạng sức khỏe: Tốt. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

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

Từ tháng 3/2011 
đến tháng 11/2016 

Chuyên viên Văn phòng Tỉnh đoàn; Chuyên viên Ban Đoàn kết tập hợp 
thanh niên Tỉnh đoàn; Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Quảng 
Nam. 

Từ tháng 12/2016 
đến tháng 4/2021 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành, Phó 
Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn-Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn; Phó 
Bí thư Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn Quảng Nam. 

Từ tháng 4/2021 
đến nay Phó Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Quảng Nam. 
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 Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri! 
Tôi tên: Nguy�� Th� Phương Huy��. 
 Sinh ngày: 30/12/1988. 
Nơi cư trú: Thôn Th� Tân, x� Tam Ng�c, th�nh ph� Tam��  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ng� văn. 
Chức vụ v��nơi công tác: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Thanh 

niên Nông thôn – Công nhân v��ô th� T�nh đo��. 
Đư��sự tín nhiệm của tập thể cơ quan nơi công tác, cử tri nơi cư trú, tôi 

đư�c giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân t�nh nhiệm k� 2021- 2026 và 
đư�c Uỷ ban bầu cử giới thiệu về ứng cử tại đơn v� bầu cử s� 15 gồm các x��Bình 
Dương, Bình Giang, Bình Đ��, Bình Triều, Bình Sa, Bình Nam, Bình Minh, Bình 
H��, Bình Phục, Bình Nguyên���h� trấn H��am thuộc huyện Thăng Bình. Lời đầu 
tiên, tôi xin gửi đến các quý v� đại biểu, bà con cử tri lời chúc mạnh khoẻ, hạnh 
phúc và thành công! 

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri! 
Trong nh�ng năm qua, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp uỷ Đ�ng, 

chính quyền v��nhân dân đ�a phương, huyện Thăng Bình đ��đạt đư�c nhiều thành 
tựu rất quan tr�ng trên tất c� các lĩnh vực, góp phần không nhỏ vào sự phát triển 
KTXH của t�nh nhà. Tuy nhiên, huyện Thăng Bình vẫn còn nh�ng khó khăn, thách 
thức, kinh tế tăng trưởng nhưng chưa bền v�ng, chưa tương xứng với tiềm năng, l�i 
thế của đ�a phương; nhiều vấn đề quan tâm của Nhân dân chưa đư�c gi�i quyết triệt 
để. Nếu đư�c tín nhiệm bầu l��đại biểu HĐND t�nh tôi sẽ luôn bám sát nhiệm vụ, 
quyền hạn theo quy đ�nh của Đ�ng và pháp luật của Nh��nước để hoàn thành t�t 
nhiệm vụ của người cán bộ trên cương v� công tác và nhiệm vụ của người đại 
biểu  HĐND t�nh. Trong đó tập trung vào một s� nhiệm vụ tr�ng tâm sau. 

1. Thường xuyên gi� m�i liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú 
v��đơn v� bầu cử; d�nh thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy 
đ�nh; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện v�ng, ý 
kiến, kiến ngh� của cử tri���Nhân dân; thực sự l��cầu n�i gi�a cử tri với cơ quan có 
thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường����chủ trương của Đ��g, chính 
sách Pháp luật của Nh���c đến với cử tri���hân dân. 

2. Tham gia đóng góp v�� các vấn đề của HĐND, đồng thời thẳng thắn nêu 
ra nh�ng vấn đề đang đư�c cử tri quan tâm. Tham gia vào hoạt động giám sát, chất 
vấn do HĐND t�nh tổ chức. Tham gia b�o vệ  l�i ích chính đáng của cử tri, b�o vệ 
quyền l�i của người gi��phụ n�, trẻ em v��thanh niên yếu thế thông qua việc đề 



xuất ý kiến với các cấp uỷ Đ�ng, chính quyền về các chế độ chính sách an sinh xã 
hội. 

3. Đ�i với đ�a phương nơi ứng cử: b�n thân tôi sẽ tích cực đề xuất các cơ chế 
chính sách để thực hiện hiệu qu� hơn n�a chương trình mục tiêu qu�c gia về xây 
dựng nông thôn mới và gi�m nghèo bền v�ng; cơ chế chính sách phát triển kinh tế 
biển, khai thác, đánh bắt xa bờ; phát triển d�ch vụ hậu cần nghề cá, phát triển nuôi 
trồng thủy s�n; đề xuất gi�i quyết công tác bồi thường thiệt hại, gi�i phóng mặt 
bằng và tái đ�nh cư trong việc triển khai các dự án vùng Đông; đẩy mạnh tiến độ 
gi�i quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đ�i với các x��vùng Đông 
của huyện; tăng cường an ninh trật tự, ph�ng ch�ng tệ nạn x��hội. Đồng thời đề 
xuất các gi�i pháp phát huy các thế mạnh vùng Đông l�� nền t�ng, động lực để 
thúc đẩy phát triển vùng Tây gắn với xây dựng nông thôn mới. 

4. Trên cương v� là một cán bộ Đo�n chuyên trách cấp t�nh và với vai trò trực 
tiếp phụ trách theo dõi công tác Đo�n, phong t��o thanh thiếu nhi huyện Thăng 
Bình, tôi luôn đặt quyết tâm trở th�nh người đại diện xứng đáng của thế hệ trẻ 
Qu�ng Nam trên các diễn đ�n của HĐND t�nh nếu đư�c trúng cử. Tôi sẽ đề xuất, 
kiến ngh� HĐND t�nh, tham mưu l��h đạo T�nh đo�n xây dựng triển khai các cơ 
chế, chính sách, chương trình hỗ tr� phát triển thanh niên, tạo môi trường động lực 
cho thanh niên rèn luyện, c�ng hiến v��trưởng thành. Đặc biệt chú tr�ng vào công 
tác hỗ tr� thanh niên khởi nghiệp, công tác giáo dục truyền th�ng, đạo đức, l�i 
s�ng; hỗ tr� dạy nghề và gi�i quyết việc làm cho thanh niên.  

5. Để xứng đáng với sự tin tưởng của Đ�ng, của cử tri và Nhân dân, b�n thân 
tôi sẽ không ngừng tư dưỡng đạo đức, ra sức h�c tập nâng cao trình độ chuyên 
môn, năng lực công tác v��nghiên cứu thực tiễn, đóng góp v�o sự phát triển chung 
của đ�a phương, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong sự nghiệp công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.  

Đư��Uỷ ban MTTQ Việt Nam t�nh Qu��g Nam đồng ý hiệp thương giới 
thiệu tham gia ứng cử HĐND t�nh khoá X nhiệm k� 2021- 2026 tôi ý thức đư�� 
rằng đây l��niềm vinh dự, song cũng l��trách nhiệm lớn lao để không ngừng phấn 
đấu, nỗ lực. Trong thời gian tới, để ho�� th�nh đư�c nhiệm vụ, chắc chắn rằng rất 
cần sự quan tâm ph�i h�p, hỗ t��v��sự ủng hộ của b��con cử tri; các ban, ng�nh, 
đo�� thể, đ�a phương, b�� thân tôi mong mu�n đư��cử tri tín nhiệm, giao nhiệm 
vụ l��người đại diện cho cử tri, từ đó tiếp thu v��truyền t�� nh�ng kiến ngh� chính 
đáng của cử tri đến cấp có thẩm quyền, góp phần xây dựng Thăng Bình l��vùng 
động lực phát triển kinh tế, x��hội của h�nh lang Trung Qu��g Nam. 

Một lần n�a, tôi xin c�m ơn b��con cử tri đ��quan tâm lắng nghe, c�m ơn 
UBMTTQ Việt Nam các cấp v��các cơ quan, đơn v� liên quan đ��tạo cơ hội cho tôi 
đư�c gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri hôm nay. 

Xin chân th�nh c�m ơn ! 
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