
 

TÓM TẮT TIỂU SỬ 
BÀ ĐOÀN THỊ NGỌC CẨM     

- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Huyện Cần Giờ, 
- Thạc sĩ Quản lý hành chính công; Cử nhân Luật; 
Cử nhân Lưu trữ học và Quản trị văn phòng; Trung 
cấp Quản lý Nhà nước; Cao cấp Lý luận chính trị 
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021; Đại biểu Hội đồng nhân 
dân Huyện Cần Giờ khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 
Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021 
Đơn vị bầu cử số: 29 Huyện Cần Giờ 

BÀ ĐOÀN THỊ NGỌC CẨM, sinh ngày 01 tháng 4 năm 1975. Quê quán: 
thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi ở hiện nay số 
70/3 khu phố Miễu Ba, thị trấn Cần Thạnh,  huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Bà như sau: 
- Từ tháng 10 năm 1994 đến tháng 01 năm 2005: Nhân viên Phòng Giáo 

dục Đào tạo, Phòng Tổ chức chính quyền huyện Cần Giờ; cán bộ Ban Tổ chức 
Huyện ủy, huyện Cần Giờ. Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 
02 tháng 11 năm 2000. 

- Từ tháng 02 năm 2005 đến tháng 5 năm 2014: được bổ nhiệm Phó trưởng 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, huyện Cần Giờ; Ủy viên Ban Chấp 
hành Đảng bộ huyện Cần Giờ; từ tháng 3 năm 2007, Bà là Huyện ủy viên, Bí 
thư Huyện Đoàn Cần Giờ; từ tháng 11 năm 2008, Bà là Huyện ủy viên, Phó Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ; Đại 
biểu Hội đồng nhân dân xã An Thới Đông nhiệm kỳ 2011-2016. 

- Từ tháng 5 năm 2014 đến tháng 6 năm 2015: Bà là Huyện Ủy viên, Phó 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. 

- Từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 8 năm 2020: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ; Đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm 
kỳ 2016 - 2021; Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

- Từ tháng 9 năm 2020 đến nay: Phó Bí thư thường trực Huyện ủy huyện 
Cần Giờ. 

Bà đã được tặng thưởng: nhiều Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh, Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016, kỷ niệm chương 
của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2020. 

BÀ ĐOÀN THỊ NGỌC CẨM được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số: 29, huyện Cần Giờ. 

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV  
VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

 



CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ ĐOÀN THỊ NGỌC CẨM 

 
Là Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX, Đại biểu Hội đồng 

nhân dân huyện Cần Giờ khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong nhiệm kỳ qua, tôi 
đã thực hiện tốt vai trò của người Đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp: Thành phố 
và huyện; đã tham gia ý kiến đóng góp xây dựng các Nghị quyết về chủ trương, 
chính sách, chế độ cho Thành phố nói chung và huyện Cần Giờ nói riêng; trong 
đó có tiến độ các dự án trọng điểm phát triển Cần Giờ như cầu Cần Giờ, dự án 
lấn biển 2.870 ha, các dự án giao thông kết nối giữa Cần Giờ với các tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Cần Giờ - Cần Giuộc, các trường học đạt chuẩn quốc gia, bệnh viện 
Cần Giờ 200 giường và phòng khám An Nghĩa, công nhận xã đảo Thạnh An, 
công nhận huyện Cần Giờ đạt chuẩn nông thôn mới. Thường xuyên tiếp xúc, 
lắng nghe, nắm bắt các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để phản ánh, 
đề xuất kiến nghị các cơ quan có trách nhiệm để giải quyết thấu tình, đạt lý. Vận 
động ủng hộ dân nghèo về nhà ở, bảo hiểm y tế, học bổng, phương tiện sinh 
kế… nhân các dịp lễ, tết, vào những lúc gặp khó khăn. 

Nay tôi tiếp tục được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố giới thiệu ứng 
cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đơn 
vị bầu cử số 29, huyện Cần Giờ. 

Nếu cử tri tín nhiệm bầu tôi vào Hội đồng nhân dân Thành phố thì bản thân tôi 
phải tiếp tục nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Đó là tham dự 
đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của Hội đồng nhân dân Thành phố, tham gia thảo luận và 
biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân Thành phố. 
Bản thân tôi phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của cử tri, tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, trả lời những yêu 
cầu và kiến nghị của cử tri, vận động cử tri thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân Thành phố và các quy định của pháp luật.  

Với vai trò là Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tôi sẽ góp sức mình 
cùng với tập thể Hội đồng nhân dân Thành phố đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực 
hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 
theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ XI, nhất là 4 nhóm 
chương trình phát triển Thành phố trong giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn 2030. 
Tiếp tục kiến nghị Trung ương, Thành phố đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Cần 
Giờ để thay thế phà Bình Khánh hiện nay, nâng cấp nhựa nóng đường Rừng 
Sác, tiến độ dự án lấn biển 2.870 ha đảm bảo đồng bộ với khu dân cư hiện hữu 
Cần Thạnh, Long Hòa; đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông, văn hóa, di 
tích, lịch sử đang xây dựng trên địa bàn của Huyện. Kiến nghị Thành phố ban 
hành các chủ trương, chính sách để hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, tạo 
công ăn, việc làm phù hợp với đặc điểm của địa phương, tạo điều kiện để Cần 
Giờ nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, 
giảm hộ nghèo, tăng hộ khá và thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội.  

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân Thành phố, tôi cam 
đoan gắn bó mật thiết với cử tri và thực hiện đầy đủ các nội dung trong chương 
trình hành động đã đề ra. Xin chân thành cảm ơn./. 


