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Ông ĐẶNG VĂN LẪM, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1968. Quê quán: Xã 

Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Hiện cư trú tại: Tổ dân phố 21, khu 
phố Kim Định, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 

Quá trình công tác của Ông như sau: 
- Từ tháng 9 năm 1985 đến tháng 7 năm 1988: Học viên đào tạo Binh 

chủng hợp thành/Trường Sĩ quan Lục quân 2. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng 
sản Việt Nam ngày 04 tháng 02 năm 1987. 

- Từ tháng 8 năm 1988 đến tháng 7 năm 2005: Trung đội trưởng, Phó Đại 
đội trưởng/Sư đoàn 302/Mặt trận 479. Phó Đại đội trưởng, Đại đội trưởng/Sư 
đoàn 302/Quân khu 7 (Phó Bí thư chi bộ). Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 
trưởng, Phó Tham mưu trưởng, Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn trưởng 
Trung đoàn 271/Sư đoàn 5/Quân khu 7 (Phó Bí thư Đảng ủy Trung đoàn). 

- Từ tháng 8 năm 2005 đến tháng 10 năm 2013: Phó Tham mưu trưởng; 
Phó Chỉ huy trưởng; Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy 
quân sự tỉnh Long An/Quân khu 7 (Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh). 

- Từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 5 năm 2019: Phó Hiệu trưởng; Hiệu trưởng 
Trường Quân sự Quân khu 7 (Phó Bí thư Đảng ủy Trường Quân sự Quân khu 7). 

- Từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020: Phó Tham mưu trưởng 
Quân khu 7 (Đảng ủy viên Quân khu). 

- Tháng 01 năm 2021 đến nay: Phó Tư lệnh Quân khu 7 (Đảng ủy viên Quân khu). 
Quá trình công tác đã được cử đi đào tạo: Đại học đại cương tại Đại học 

Đà Lạt; Chỉ huy tham mưu cấp sư đoàn, tỉnh (thành) tại Học viện Lục quân; Chỉ 
huy cấp chiến dịch, chiến lược tại Học viện Quốc phòng; bồi dưỡng dự nguồn 
cán bộ cao cấp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

Ông đã được tặng thưởng: Huy chương Quân kỳ Quyết thắng, Huân 
chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba. 

Ông ĐẶNG VĂN LẪM được Hội đồng bầu cử quốc gia giới thiệu ra ứng 
cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 8, 
Quận 6 và huyện Bình Chánh. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHÓA XV ĐẶNG VĂN LẪM 

 
Tháng 9 năm 1985, tôi tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam. Hơn 35 năm 

công tác, bản thân đã trải qua các cương vị từ người chiến sĩ phát triển lên Phó 
Tư lệnh Quân khu. Trên mọi cương vị được giao, trong bất luận điều kiện hoàn 
cảnh nào, tôi cũng luôn toàn tâm, toàn ý với công việc, với chức trách và nhiệm 
vụ được giao; gần gũi cấp dưới, lắng nghe và động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn 
thành nhiệm vụ. Tại nơi cư trú luôn mẫu mực về đạo đức, lối sống, cùng gia 
đình ủng hộ và tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Luôn quan tâm 
xây dựng củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân. 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội tôi sẽ tập trung 
làm thật tốt những công việc như sau: 

1. Cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung xây dựng Lực 
lượng vũ trang Quân khu 7 vững mạnh toàn diện; không ngừng nâng cao chất 
lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo 
vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, 
bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi 
trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước; góp phần thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ Thành phố đã đề ra; 
xây dựng Thành phố “văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, giữ vững vị trí đầu tàu 
kinh tế và là trung tâm văn hóa, xã hội của cả nước. 

2. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã 
hội. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn gương mẫu đi đầu 
trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; thực hiện tốt các hoạt 
động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Cả nước chung tay vì 
người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tham mưu, kiến nghị với các cơ quan 
chức năng kịp thời giải quyết những khó khăn, bức xúc của Nhân dân; góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân Thành phố. 

3. Không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, trách 
nhiệm công tác, giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt 
nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân. Giữ vững mối liên hệ mật thiết và tiếp 
xúc cử tri định kỳ theo luật định; chịu sự giám sát của cử tri, lắng nghe những 
tâm tư, nguyện vọng của cử tri; phản ánh trung thực đầy đủ và kịp thời những ý 
kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội và cơ quan Nhà nước hữu quan để xem 
xét giải quyết những yêu cầu, kiến nghị chính đáng của cử tri đúng theo quy 
định pháp luật của Nhà nước; đồng thời, kiên trì theo bám để các yêu cầu, kiến 
nghị của cử tri được giải quyết thỏa đáng. 

4. Dành sự quan tâm, sâu sát phản ánh đầy đủ với Quốc hội; đồng thời, sẽ 
cùng với các đồng chí trong đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố, lãnh đạo địa 
phương tranh thủ sự ủng hộ, cũng như thúc đẩy có hiệu quả các đề xuất, kiến 
nghị của địa phương để Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương giải quyết nhằm 
góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thành phố trong những năm tới. 

Kính mong nhận được sự ủng hộ của cử tri./. 


