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Ông DƯƠNG VĂN THĂNG 
- Thiếu tướng, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối 
cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, Ủy viên 
Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao, Bí thư 
Đảng ủy Cơ quan Tòa án quân sự Trung ương 
- Tiến sỹ Luật học, Cao cấp Lý luận chính trị, Cử nhân 
Tiếng Nga 
Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 
2021 – 2026) 
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021 
Đơn vị bầu cử số: 9    Quận/huyện: 4, 7, Nhà Bè, Cần Giờ 

Ông DƯƠNG VĂN THĂNG, sinh ngày 08 tháng 3 năm 1969. Quê quán: 
xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội. Hiện cư trú tại: Số 2/34/92 Lê 
Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

Quá trình công tác của Ông như sau: 
- Từ tháng 9 năm 1986 đến tháng 8 năm 1990: Học viên Đại học Ngoại 

ngữ Quân sự. 
- Từ tháng 9 năm 1990 đến tháng 12 năm 1992: Học viên Đại học Luật Hà Nội; 

Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 09 tháng 7 năm 1992. 
- Từ tháng 01 năm 1993 đến tháng 11 năm 1999: Thư ký Tòa án Quân sự 

Quân khu 3. 
- Từ tháng 12 năm 1999 đến tháng 5 năm 2006: Thẩm phán, Phó Chánh 

án Tòa án Quân sự Khu vực 1, Quân khu 3. 
- Từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 02 năm 2013: Chánh án Tòa án Quân sự 

Khu vực 1 Quân khu 3; Bí thư Chi bộ. 
- Từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 02 năm 2014: Phó Chánh án Tòa án 

Quân sự Quân khu 3; Đảng ủy viên. 
- Từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 02 năm 2015: Trưởng Phòng Nghiên 

cứu tổng hợp Tòa án Quân sự Trung ương, Đảng ủy viên. 
- Từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 12 năm 2016: Chánh án Tòa án Quân sự 

Quân khu 3; Bí thư Đảng ủy. 
- Từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 5 năm 2019: Phó Chánh án Tòa án 

Quân sự Trung ương; Bí thư Đảng ủy (tháng 3 năm 2019). 
- Từ tháng 6 năm 2019 đến nay: Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, 

Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tòa án Quân sự 
Trung ương. 

Ông đã được tặng thưởng: Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất 
(2007); Huy chương Quân kỳ Quyết thắng (2013); Chiến sỹ thi đua cơ sở 
(2016); Bằng khen của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao (2015); Bằng khen 
của Thủ tướng Chính phủ (2020). 

Ông DƯƠNG VĂN THĂNG được Hội đồng bầu cử quốc gia giới thiệu 
ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 9, 
quận/huyện: 4, 7, Nhà Bè, Cần Giờ. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHÓA XV DƯƠNG VĂN THĂNG 

 
Họ và tên: Dương Văn Thăng, sinh ngày 08 tháng 3 năm 1969, cấp bậc: 

Thiếu tướng. 

Trình độ: Tiến sỹ Luật học. 

Chức vụ: Ủy viên Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao, Bí thư Đảng 
ủy cơ quan Tòa án Quân sự Trung ương, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, 
Chánh án Tòa án Quân sự trung ương. 

Quê quán: Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội. 

Kính thưa quý vị cử tri! 

Qua 35 năm công tác, với hơn 20 năm làm công tác lãnh đạo các Tòa án 
Quân sự. Tôi được Trung ương Mặt trận Tổ quốc tín nhiệm giới thiệu ứng cử Đại 
biểu Quốc hội. Được trúng cử, tôi sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

Trước hết, tôi sẽ luôn gần gũi, gắn bó mật thiết, lắng nghe, tìm hiểu 
nguyện vọng của cử tri, tích cực phản ánh, giám sát việc giải quyết các vấn đề 
mà Nhân dân kiến nghị với Quốc hội, các cấp, các ngành. Chịu sự giám sát và 
báo cáo trước cử tri việc thực hiện nhiệm vụ Đại biểu của mình. Đây cũng là 
thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ Tòa án: "Gần dân, hiểu 
dân, giúp dân, học dân". 

Thứ hai, với kiến thức và kinh nghiệm được tích lũy trong hơn 29 năm 
công tác tại Tòa án, tôi sẽ tích cực tham gia xây dựng pháp luật, giám sát việc 
thực hiện pháp luật và tham gia hoạch định chính sách quan trọng của đất nước; 
kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, loại bỏ những hành vi "hành 
dân", "hách dịch, cửa quyền"; đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, tạo thuận lợi 
cho người dân tiếp cận công lý… 

Thứ ba, tôi sẽ cùng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố kiến nghị Quốc hội 
cùng các cấp, các ngành góp tiếng nói chung giải quyết các vấn đề liên quan cơ 
chế chính sách phát huy lợi thế, thế mạnh, tiềm năng của Thành phố Hồ Chí 
Minh; kiến nghị giải quyết các vấn đề mà Nhân dân các quận, huyện nơi tôi ứng 
cử hết sức quan tâm như: quản lý đất đai và đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo 
vệ môi trường, cải cách hành chính, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe Nhân 
dân, đời sống cán bộ, chiến sỹ, cựu chiến binh, bảo vệ chủ quyền biển đảo... 

Bằng nhiệt tình, trách nhiệm của người lính Cụ Hồ, tôi kính mong được 
sự đón nhận, sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri để tôi được đóng góp bản lĩnh, trí 
tuệ và cả tấm lòng cho Thành phố và đất nước./. 

   
 


