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01 

Huyện 
Tánh Linh 

(Quý I: 01 tập thể 
Quý II: 01 tập thể 

- 01 cá nhân) 

Quý I 

1. Đảng ủy xã Gia Huynh - Triển khai, 
thực hiện Bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân 
nghèo tại Trung tâm Y tế huyện. 
- Mô hình bếp ăn từ thiện được Đảng ủy 
xã Gia Huynh đăng ký với Giám đốc 
Bệnh viện đa khoa Tánh Linh triển khai 
mô hình “Bếp ăn từ thiện” tại Bệnh viện 
đa khoa Tánh Linh 03 buổi/tháng (bắt 
đầu từ tháng 7/2018 cho đến nay), cụ 
thể: 
- Tháng 7/2018 đến nay, xã tổ chức vận 
động cán bộ, công chức, nhân viên Ủy 
ban nhân dân xã tổ chức nấu ăn, phát 
cơm cho bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn được 01 buổi vào 
ngày 7 (âm lịch) hàng tháng với 150 đến 
180 phần; tổng trị giá 2.700.000 đồng. 
- Sau đó mô hình được nhân rộng ra khu 
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dân cư, được nhân dân hưởng ứng, cụ 
thể: 
+ Từ tháng 10/2018, thôn 1 thành lập 
“Nhóm Lá Sen”; tổ chức nấu ăn, phát 
cơm cho bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn được 01 buổi vào 
ngày 10 (âm lịch) hàng tháng với 180 
đến 200 phần; tổng trị giá 3.000.000 
đồng. 
+ Tháng 3/2019, thôn 2 thành lập 
“Nhóm Thiện Nguyện”; tổ chức nấu ăn, 
phát cơm cho bệnh nhân nghèo, có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn được 01 buổi 
vào ngày 27 (âm lịch) hàng tháng với 
180 đến 200 phần; tổng trị giá 3.000.000 
đồng. 
- Ngoài ra, “Nhóm Lá Sen” thôn 1 còn 
tổ chức thăm hỏi, động viên một số bệnh 
nhân nghèo bệnh nặng mỗi lần từ 200 
đến 500.000 đồng/người. 

Quý II 

1. Đoàn Trường THPT Tánh Linh với 
mô hình “Heo đất tình bạn”. 
- Phong trào "Heo đất tình bạn" được 
thành lập từ năm 2011 đến nay, phong 
trào "Heo đất tình bạn" đã mang lại 
nhiều ý nghĩa thiết thực. Đây không phải 
là mô hình mới, song phong trào đã thực 
sự giúp các đoàn viên thanh niên hiểu 

1. Bà Hồ Thị Thanh Tuyết - Dược 
sỹ, Trạm Y tế xã Đức Tân: Công tác 
từ thiện nhân đạo, vận động giúp đỡ 
cho các em đi thi Đại học, Cao đẳng; 
ngân hàng máu sống tại địa phương, 
thành viên ngân hàng Mô sống tại 
thành phố Hồ Chí Minh. 
- Nhận thức được sự thiếu hụt của 
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hơn về ý nghĩa tinh thần tương thân, 
tương ái, lá lành đùm lá rách. Có thể nói, 
phong trào nuôi heo đất giúp bạn đến 
trường là một trong những hoạt động có 
ý nghĩa giáo dục quan trọng, tạo sự 
chuyển biến tích cực trong nhận thức 
của đoàn viên thanh niên. Từ phong trào 
này, các đoàn viên thanh niên sẽ không 
còn vô cảm trước những hoàn cảnh khó 
khăn trong cuộc sống; biết sống tiết 
kiệm, không tiêu xài hoang phí; biết chia 
sẻ tình yêu thương, động viên và giúp đỡ 
các bạn kém may mắn vươn lên trong 
học tập với tinh thần “Lá lành đùm lá 
rách”. Đây là phong trào có tính nhân 
văn sâu sắc vì an sinh xã hội, giúp bạn 
đến trường, nêu cao tinh thần đoàn kết, 
tương thân tương ái trong cộng đồng. 
Phong trào này sẽ luôn được duy trì và 
nhân rộng để động viên kịp thời về cả 
vật chất lẫn tinh thần để các em học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn có động lực 
vươn lên trong cuộc sống. 
- Dù giá trị khoản tiền tiết kiệm từ heo 
đất không lớn nhưng mỗi con heo đất 
đều chứa đựng những tình cảm yêu 
thương của các bạn đoàn viên thanh 
niên, dành cho bạn đồng trang lứa với 

ngân hàng máu Trung ương nói 
chung, và cụ thể là ở các bà mẹ băng 
huyết sau sinh. Với phương châm 
sống: “Một giọt máu cho đi, một cuộc 
đời để lại” nên tôi đã vận động và tổ 
chức được 01 tổ ngân hàng máu sống 
vào năm 2013 gồm 07 thành viên 
trong những năm qua đã đạt được một 
số thành tích cụ thể như sau: 
+ Bộ Y tế tặng kỷ niệm chương vì sức 
khỏe nhân dân. 
+ UBND tỉnh Bình Thuận tặng bằng 
khen về việc đẩy mạnh học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
03 năm 2013-2016. 
+ Hội LHPN huyện Tánh Linh tặng 
giấy khen phong trào thi đua yêu nước 
05 năm 2011-2015. 
+ Đảng ủy xã Đức Tân tặng giấy khen 
về việc đẩy mạnh học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 
2011. 
+ UBND xã Đức Tân gia đình hiếu 
học năm 2013. 
+ UBND huyện Tánh Linh tặng giấy 
khen về việc đẩy mạnh học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
03 năm 2007-2009. 
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mình có hoàn cảnh khó khăn. Đây là 
hoạt động ý nghĩa, góp phần nâng cao 
hiệu quả công tác khuyến học, xây dựng 
xã hội học tập tích cực, năng động trong 
các trường học đoàn viên thanh niên của 
nhà trường đã có nhận thức đúng đắn 
hơn, tiết kiệm trong sinh hoạt chi tiêu để 
góp phần chia sẻ với những khó khăn 
của các bạn trong lớp, trong trường. Số 
tiền heo đất tăng theo từng năm học. Tập 
thể sư phạm Nhà trường và phụ huynh 
học sinh quan tâm và ủng hộ nhiệt tình 
cho phong trào "Heo đất tình bạn". 
Nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
đã tiếp tục được tới trường qua sự giúp 
đỡ của các bạn trong phong trào "Heo 
đất tình bạn ". Tỷ lệ học sinh bỏ học của 
Nhà trường giảm theo từng năm có sự 
đóng góp rất lớn từ phong trào "Heo đất 
tình bạn". Trong các hội nghị, sinh hoạt 
do tỉnh Đoàn tổ chức, mô hình "Heo đất 
tình bạn"  của Đoàn trường THPT Tánh 
Linh được mời báo cáo điển hình để có 
thể nhân rộng trong các cơ sở Đoàn 
trong toàn tỉnh. 

+ UBND huyện Tánh Linh tặng giấy 
khen về việc đẩy mạnh học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
năm 2014. 
+ UBND huyện Tánh Linh tặng giấy 
khen về việc đẩy mạnh học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
năm 2016. 
+ Phòng y tế huyện Tánh Linh tặng 
giấy khen kể chuyện tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh 2008 (giải nhì). 
+ Hội LHPN tỉnh Bình Thuận khen 
tặng phụ nữ xuất sắc 03 năm 2008-
2011. 
+ BHXH tỉnh Bình Thuận khen tặng 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 
2017. 
+ UBND tỉnh Bình Thuận tặng thư 
khen về việc đẩy mạnh học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
năm 2014. 
+ Hội LHPN tỉnh Bình Thuận khen 
tặng gia đình hiếu học 03 năm 2013-
2015. 
+  Sở Y tế khen tặng hoàn thành xuất 
sắc 10 năm hoạt động y tế dự phòng. 
+ Trung tâm Y tế khen tặng lao động 
giỏi năm 2012, 2015. 
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+ Trung tâm Y tế khen tặng lao động 
tiên tiến năm 2011, 2013, 2014... 
- Ngoài ra phối hợp tổ chức được 
chương trình tiếp sức mùa thi, đã liên 
hệ và xin cho các em khi vào TP Hồ 
Chí Minh thi đại học được ăn, ở, đưa 
đến trường thi tất cả đều miễn phí, để 
cha mẹ các em đỡ một phần kinh phí, 
và hơn thế nữa là các em được yên 
tâm và có sức khỏe trong thời gian thi 
cụ thể như sau: Năm 2011 giúp được 
25 em, năm 2012 giúp được 18 em, 
năm 2013 giúp được 15 em, năm 
2014 giúp được 11 em, năm 2015 
giúp được 27 em, năm 2015 tôi đã 
vận động và cùng với sự ủng hộ của 
một số phụ huynh đã tổ chức được 
một chuyến xe đưa các em đến tại 
điểm thi của các em an toàn gồm 3 địa 
điểm: một là giáo xứ Phú Xuân ở 
quận 7, hai là giáo xứ Mẫu Tâm ở 
quận 7, ba là giáo xứ Bình An 
Thượng ở quận 8. 

02 

Huyện  
Đức Linh 

(Quý II: 01 tập thể 
- 01 cá nhân) 

Quý II 

1. Đảng ủy thị trấn Võ Xu với mô 
hình: Khám chữa bệnh cho người cao 
tuổi tại nhà. 
- Thị trấn Võ Xu là thị trấn miền núi với 
tổng dân số 19.427 khẩu, trong đó gần 

1. Đồng chí Nguyễn Như Diệp - Bí 
thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường 
THCS Lương Thế Vinh với mô 
hình: Tương thân, tương ái. 
- Bản thân luôn chấp hành tốt các chủ 
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10% dân số là người cao tuổi. Là một 
trong những địa phương năng động 
trong kinh tế, tốc độ đô thị hóa nhanh, 
đời sống nhân dân ngày càng được cải 
thiện, số người cao tuổi ngày một tăng. 
Do quá trình lão hóa, sức đề kháng và 
khả năng tự điều chỉnh của người cao 
tuổi giảm dần, cộng với sự hấp thụ dinh 
dưỡng, dự trữ năng lượng kém ... là 
những điều kiện làm cho bệnh tật dễ 
phát sinh, phát triển nặng lên. Bệnh lý 
của Người cao tuổi thường là đợt cấp 
của bệnh mạn tính, tính chất đa bệnh lý 
và âm thầm làm cho khó chuẩn đoán và 
phát hiện, khả năng phục hồi kém. Vì 
vậy, nếu không được phát hiện, chăm 
sóc và điều trị tích cực, kịp thời có thể 
dẫn đến tình trạng sức khỏe giảm sút và 
tử vong. Nhằm kéo dài cuộc sống khỏe 
mạnh, hữu ích là ước vọng ngàn đời của 
con người. Điều này phụ thuộc vào một 
phần rất quan trọng là dự phòng, chăm 
sóc sức khỏe, nâng cao sức đề kháng cho 
người cao tuổi. Tuy nhiên, ở thị trấn Võ 
Xu chưa có mô hình chăm sóc cho người 
cao tuổi, từ thực tế trên Đảng bộ thị trấn 
Võ Xu nhận thức rõ và tầm quan trọng 
trong chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 

trương chính sách của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước, luôn giữ gìn đạo 
đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, 
trong sáng, bình dị. Gần gũi, hòa nhã 
với đồng chí, đồng nghiệp, với nhân 
dân, với học sinh. Luôn là tấm gương 
sáng cho học sinh noi theo, tận tụy 
phục vụ nhân dân, phục vụ học sinh 
thân yêu. 
- Thường xuyên chỉ đạo các tổ chức, 
cá nhân trong trường cụ thể hóa việc 
“làm theo” thông qua các phong trào 
sâu rộng trong toàn trường như: xây 
dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa; đơn 
vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh 
trật tự”; đẩy mạnh thực hiện công tác 
xây dựng “Trường học thân thiện, học 
sinh tích cực"; "Mỗi thầy cô giáo là 
một tấm gương, đạo đức, tự học và 
sáng tạo"; “Mỗi nhà giáo, cán bộ giáo 
dục giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn”; Trường học xanh 
- sạch - đẹp - an toàn; Trường học 
không có ma túy và bạo lực học 
đường… 
- Vì tình yêu thương con người được 
học tập từ Bác, bản thân tôi không lúc 
nào dùng bạo lực hay những lời nói 
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cũng như để phát huy vai trò truyền 
thống tốt đẹp của nhân dân ta “Kính lão 
đắc thọ”. 
- Trong năm 2016, Đảng ủy thị trấn Võ 
Xu xây dựng Kế hoạch thực hiện Mô 
hình Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính 
trị về “chăm sóc sức khỏe Người cao 
tuổi trên địa bàn thị trấn Võ Xu”. Ủy ban 
nhân dân thị trấn cũng ban hành Quyết 
định về việc thành lập đội xung kích 
“chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”. 
Được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của 
Đảng ủy thị trấn Võ Xu trong Kế hoạch 
thực hiện mô hình xây dựng chăm sóc 
sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn thị 
trấn theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW 
của Bộ Chính trị. Sự đồng thuận của Đội 
xung kích thị trấn và các tổ chức đoàn 
thể góp phần quan trọng hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ kế hoạch hàng năm. Việc 
học tập và làm tấm gương đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh đã được các 
cấp ủy chi bộ, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa 
bằng những việc làm thiết thực như: 
tuyên truyền nâng cao ý thức tu dưỡng, 
rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, 
đảng viên và nhân dân; vận động cán bộ, 
công chức, viên chức bằng cách tiết 

thô thiển trong cư xử với học sinh, 
đặc biệt là học sinh chưa ngoan, mà 
tôi luôn dùng lòng vị tha, bao dung và 
sự chân tình của người thầy để cảm 
hóa các em, lôi cuốn các em hăng say 
học tập và tiếp tục đến trường; tích 
cực tham gia công tác từ thiện, nhân 
đạo, xã hội của công đoàn, của ngành 
và của địa phương phát động. Sẵn 
sàng chia sẻ với những người có hoàn 
cảnh khó khăn, bệnh tật, hoạn nạn, 
…kể cả về mặt tinh thần lẫn vật chất. 
Chẳng hạn: Ngoài những đóng góp 
theo quy định, bản thân tôi tích góp 
tiền lương cùng các nhà hảo tâm lo 
“nồi cháo từ thiện” hàng tháng ở Bệnh 
viện Nam Bình Thuận (hơn 9 năm 
qua), thường xuyên gom góp quần áo 
cũ cho người nghèo và học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn ở thôn DTTS xã 
Đức Tín, kêu gọi các Mạnh thường 
quân tặng học bổng và giúp đỡ học 
sinh của trường vượt khó học tập 
(bình quân trên 30 triệu đồng/năm), 
bản thân luôn hăng hái trong việc hiến 
máu nhân đạo và giúp đỡ những 
người hoạn nạn, kém may mắn; đặc 
biệt trong tháng 12 năm 2018 bản 
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kiệm hằng tháng tại các chi bộ trường 
học, chi bộ cơ quan, đơn vị mỗi cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức tiết 
kiệm và tự nguyện đóng góp đến nay 
tổng số tiền đóng góp được là 
92.890.500đ. Để nhận rõ được ý nghĩa 
và tầm quan trọng trong chăm sóc sức 
khỏe Người cao tuổi cũng như để phát 
huy vai trò truyền thống tốt đẹp của 
nhân dân ta “Kính lão đắc thọ”. Đội 
xung kích hàng tháng đến nhà người cao 
tuổi truyền thông về sức khỏe và khám 
bệnh trong những năm qua đã khám và 
cấp thuốc miễn phí cho 421 lượt người 
bệnh với tổng trị giá 41.312.800 nghìn 
đồng. Xây dựng và bước đầu đánh giá 
hiệu quả mô hình “chăm sóc sức khỏe 
Người cao tuổi” được khám chữa bệnh 
một cách kịp thời như khám về bệnh tim 
mạch, hô hấp, tiêu hóa và được đo huyết 
áp định kỳ ... Sau khi triển khai thực 
hiện mô hình tại Thị trấn đã được truyền 
hình Bình Thuận ghi hình vì phong trào 
hoạt động có ý nghĩa giúp người cao 
tuổi, người già neo đơn được khám chữa 
bệnh miễn phí tại nhà. Từ đó, nâng cao 
hiệu quả về xây dựng Đảng và đẩy mạnh 
phong trào “làm theo” tấm gương đạo 

thân đã tình nguyện hiến ghép thận 
nhân đạo tại Bệnh viện Nhân Dân 
115-TP HCM cho một người không 
họ hàng thân thích (hiến ghép thận 
cho chị Nguyễn Thị Lụa ở tổ 4, khu 
phố 3, thị trấn Đức Tài - Đức Linh - 
Bình Thuận). 
- Ở nơi cư trú tôi luôn gương mẫu và 
tiên phong trong mọi công tác, thường 
xuyên vận động người thân trong gia 
đình, bà con lối xóm thực hiện tốt 
những chủ trương của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước và noi theo tấm gương 
của Bác trong sinh hoạt, nói năng, ăn 
ở, cư xử,... Tham gia đầy đủ các buổi 
sinh hoạt, hội họp ở tổ, ở khu phố, 
cùng với các đoàn thể trong khu phố 
thường xuyên vận động bà con đóng 
các loại quỹ, xây dựng và thực hiện 
các hương ước một cách tích cực, 
tham gia các buổi hòa giải và những 
vấn đề cần thiết tại nơi sinh sống. 
- Ở gia đình chúng tôi luôn giữ gìn 
tình cảm vợ chồng hoà thuận, con cái 
ngoan hiền, lễ phép. Chúng tôi luôn 
làm gương cho con cái về lòng hiếu 
thảo với cha mẹ, ông bà và những 
người lớn tuổi, già yếu trong thôn 
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đức Hồ Chí Minh và việc nêu gương của 
cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác 
giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ 
trẻ, cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh 
tuyên truyền gương điển hình tiên tiến 
trong học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh nhằm tạo sức lan 
tỏa, góp phần đưa chỉ thị ngày càng đi 
vào cuộc sống. 
 Kết quả khám sức khỏe định kỳ cho 
thấy tỷ lệ người cao tuổi hiện đang mắc 
bệnh và tỷ lệ mắc bệnh nặng giảm hơn 
sơ với trước khi thực hiện mô hình. 
Thông qua mô hình, việc làm ý nghĩa, 
thiết thực đã tạo sự lan tỏa trong toàn xã 
hội, đưa phong trào thi đua học tập và 
làm theo Bác trở thành việc làm thường 
xuyên, tự giác đạt hiệu quả cao trên địa 
bàn thị trấn Võ Xu. 
 Có thể khẳng định rằng, hoạt động Mô 
hình chăm sóc người cao tuổi tại nhà 
thông qua đội xung kích của thị trấn đã 
góp phần đảm bảo an sinh xã hội và an 
toàn cho những người già khó khăn neo 
đơn; đem lại nguồn an ủi, động viên to 
lớn đối với những người già. Tuy vậy, 
số đối tượng được giúp đỡ vẫn còn ít so 
với tỉ lệ người cao tuổi theo tháp dân số 

xóm bằng những lời nói và những 
việc làm cụ thể, thiết thực. 
- Bản thân luôn có ý thức thực hành 
tiết kiệm ở cơ quan cũng như ở gia 
đình và nơi công cộng; nhắc nhở đồng 
chí, đồng nghiệp, học sinh, người thân 
phải biết tiêu xài tiết kiệm, không 
được phung phí, đua đòi,… Chúng tôi 
đã thực hiện được việc tiết kiệm điện, 
nước, giữ gìn tài sản gia đình và tài 
sản công, tiết kiệm tiền lương, chi tiêu 
sinh hoạt, ăn uống, sắm sửa trong gia 
đình,... để khi cần sẵn sàng chia sẻ với 
những người có hoàn cảnh khó khăn, 
bệnh tật, ốm đau,… Kiên quyết đấu 
tranh với những hành vi tham nhũng, 
lãng phí quan liêu và các biểu hiện 
tiêu cực khác. Luôn thực hiện nghiêm 
túc công tác phê bình và tự phê bình 
trong sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt của 
Hội đồng sư phạm theo hướng “có 
tình, có lý” như lời Bác đã dạy. Luôn 
đề cao tinh thần phát hiện và đấu 
tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong bản thân, trong cơ quan 
cũng như ngoài xã hội.  
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ngày một gia tăng. Đây là một mô hình 
dễ thực hiện, ít tốn kém và phù hợp 
nhằm chăm sóc người cao tuổi bị ốm 
đau, bệnh tật; người già cô đơn gặp khó 
khăn. Cách làm này vừa phát huy được 
truyền thống “Tương thân tương ái”, 
“Kính lão đắc thọ”, “Uống nước nhớ 
nguồn”, vừa phù hợp với tâm lý, nguyện 
vọng của người cao tuổi. 
Với việc làm sáng tạo và mang tính chất 
nhân văn sâu sắc đó, Đảng ủy đã phát 
huy được tinh thần “tương thân, tương 
ái” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên góp 
phần tích cực vào việc đảm bảo an sinh 
xã hội, tạo dựng lòng tin của nhân dân 
vào Đảng.  

- Trong những năm qua, bản thân có 
ba lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp 
huyện, hai lần đạt giáo viên dạy giỏi 
cấp tỉnh và nhiều năm liền bản thân 
đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến và 
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, có nhiều 
sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng 
khoa học của ngành xếp loại C, B và 
đóng góp rất nhiều cho công tác giảng 
dạy, giáo dục của nhà trường, của địa 
phương và của ngành, đó là các 
SKKN và GPHI mang các tiêu đề 
như: “Lập kế hoạch một tiết dạy - học 
môn toán cấp THCS”, “Một số đề 
xuất về dạy học tự chọn ở trường 
THCS”, “Một số đề xuất khi thực 
hiện phiếu điều tra PCGD THCS hàng 
năm”, “Thực hiện kiểm tra định kì 
theo phương thức đề chung cho từng 
khối lớp”, “Cần dạy học môn Toán 
như thế nào cho tốt?”, “Xây dựng lớp 
học thân thiện, học sinh tích cực 
thông qua việc tổ chức các trò chơi 
trong những tiết dạy học Toán 
THCS”,  “Những vấn đề cần thiết 
giúp dạy học hiệu quả toán chứng 
minh trong chương trình Toán 9”, 
“Giải pháp giúp học sinh dân tộc thiểu 
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số tích cực tham gia học tập môn 
Toán”, “Giải pháp giúp học sinh 
THCS học tập môn Toán ở nhà đạt 
hiệu quả cao”; Giải pháp nhằm thực 
hiện tốt phong trào “Trường học thân 
thiện, học sinh tích cực”; “Giải pháp 
nhằm làm cho trường lớp luôn xanh - 
sạch - đẹp - an toàn”; “Giải pháp thực 
hiện tốt công tác dân vận trong chi 
bộ”. 
- Hàng năm bản thân được công nhận 
là đảng viên hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ;  được Đảng ủy xã Đức Tín, 
huyện ủy Đức Linh và Tỉnh uỷ Bình 
Thuận tuyên dương về thực hiện tốt 
việc “Học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh”.  
- Gia đình của tôi luôn được công 
nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu, gia 
đình hiếu học tiêu biểu nhiều năm 
liền.  
- Với vai trò là Bí thư chi bộ - Hiệu 
trưởng nhà trường, tôi đã chỉ đạo cho 
nhà trường thực hiện tốt những việc 
sau đây: Mỗi phòng học của trường 
đều có gắn bảng Năm điều Bác Hồ 
dạy thiếu niên, nhi đồng và khẩu hiệu 
“Học tập và làm theo tấm gương đạo 
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đức Hồ Chí Minh” một cách trang 
trọng, để hàng ngày các em đến 
trường tưởng nhớ đến Bác, học tập và 
làm theo gương Bác.  Tổ chức cuộc 
thi kể chuyện về tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh; hội thi và hội diễn văn 
nghệ, các tiểu phẩm dưới cờ với chủ 
đề ca ngợi công ơn của Bác, ca ngợi 
Đảng và đất nước đổi mới, cùng với 
đó là các hoạt động thi đấu thể thao, 
đồng diễn thể dục với chủ đề rèn 
luyện thân thể theo gương Chủ tịch 
Hồ Chí Minh vĩ đại. Phong trào thi 
đua “dạy tốt - học tốt” được gắn với 
nội dung yêu cầu đổi mới giáo dục - 
đào tạo, đổi mới phương pháp dạy 
học và đổi mới kiểm tra đánh giá học 
sinh. Tổ chức các đợt thi đua xuyên 
suốt trong năm học để các tập thể, cá 
nhân trong nhà trường lập thành tích 
dâng Bác. Tăng cường chất lượng các 
tiết dạy lồng ghép và các chuyên đề 
về học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh trong nhà trường. 
Hằng năm nhà trường tổ chức cho cán 
bộ, viên chức và các em học sinh 
trồng cây trong và ngoài khuôn viên 
trường, qua đó giáo dục cho toàn 
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trường lòng nhớ thương, biết ơn Bác 
và tinh thần yêu quý lao động. Bên 
cạnh đó để làm gương cho các em thì 
mỗi cán bộ, nhà giáo luôn thực hiện 
tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
gắn với xây dựng người thầy “Gương 
mẫu - tận tuỵ - sáng tạo”, mỗi giáo 
viên tích cực xây dựng chương trình 
hoạt động trong đó tập trung đẩy 
mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối 
sống và kỹ năng sống trong nhà 
trường cho đội viên, học sinh, xây 
dựng môi trường văn hóa học đường 
lành mạnh, an toàn và thân thiện. 
- Qua việc thực hiện Chỉ thị 05-
CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính 
trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, bản thân tôi đã nhận thức sâu 
sắc những quan điểm của Bác về đạo 
đức cách mạng, đạo đức của một 
người dạy học mà chúng tôi cần phải 
học tập và làm theo suốt đời mình. Để 
thực hiện tốt Chỉ thị 05 trong nhà 
trường, theo tôi mỗi chúng ta cần cơ 
bản thực hiện tốt những vấn đề sau 
đây: Gương mẫu chấp hành tốt mọi 
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chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước; 
các quy định của địa phương, của 
ngành; nội quy, quy chế cơ quan. 
Chăm lo rèn luyện, tu dưỡng đạo đức 
phong cách nhà giáo; có lối sống lành 
mạnh, giữ gìn uy tín người giáo viên. 
Có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt và 
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 
được giao, không ngừng nâng cao 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ và 
trình độ lý luận chính trị. Đoàn kết, 
giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp trong 
công tác và đời sống; có tinh thần 
chăm lo xây dựng nhà trường vững 
mạnh. Phối hợp tốt với chính quyền 
địa phương, các tổ chức đoàn thể và 
cha mẹ học sinh trong giáo dục học 
sinh, xây dựng trường học văn hóa, 
khu dân cư văn hóa. Nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, chủ động khắc phục khó 
khăn, không ngại khó, ngại khổ hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. Tận tâm với công 
việc, luôn đặt lợi ích tập thể trên lợi 
ích cá nhân. Tôn trọng nhân dân và 
phụ huynh, hết mực thương yêu học 
sinh, tất cả vì học sinh thân yêu. Năng 
động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm 
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vụ; tích cực đổi mới phương pháp dạy 
học theo hướng phát huy tối đa năng 
lực học sinh. Thường xuyên thực hiện 
tốt công tác giáo dục lý tưởng cách 
mạng, đạo đức lối sống và đặc biệt là 
giáo dục cán bộ, viên chức, học sinh 
lòng tôn kính và tích cực, tự giác làm 
theo lời Bác. 

03 

Huyện Hàm Tân 
(Quý I: 02 tập thể 

- 
02 cá nhân 

Quý II: 02 tập thể 
- 

02 cá nhân) 

Quý I 

1. Mô hình “Liên gia tự quản” thôn 
Suối Bang - xã Thắng Hải. 
Hưởng ứng triển khai học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh, Đảng ủy chỉ đạo triển khai 
cho toàn hệ thống chính trị. Riêng Hội 
Cựu chiến binh xã thực hiện rộng rãi 
trong toàn thể hội viên, đã và đang gặt 
hái được những thành quả nhất định. 
 Mô hình được thành lập ngày 
16/10/2014 tại tổ 01 và tổ 02 thôn Suối 
Bang. Tổ bầu 01 tổ trưởng và 01 tổ phó, 
có vị trí địa giới hành chính giáp với xã 
Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà 
Rịa Vũng Tàu, Trường bắn BT3 và công 
ty Lâm Nghiệp Hàm Tân. Là địa bàn xa 
khu trung tâm xã trên 10km, đường sá đi 
lại còn gặp nhiều khó khăn đất thì rộng, 
người thì thưa.  
Toàn tổ chỉ có 33 hộ nhưng với tổng 

1. Hộ ông Hà Thành Chánh - Nông 
dân xã Thắng Hải với mô hình: “Hộ 
sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả 
kinh tế cao, nhiều năm liền là nông 
dân sản xuất, kinh doanh giỏi các 
cấp”. 
Là một hội viên nông dân tôi luôn 
luôn tuyên truyền và vận động người 
thân trong gia đình cũng như bà con 
lối xóm chấp hành nghiêm các chủ 
trương, chính sách của Đảng pháp luật 
của nhà nước. Qua đó tôi luôn luôn đi 
đầu trong việc vận động nông dân 
trong thôn không tham gia truyền đạo 
trái phép, đồng thời tôi đã  thực hiện 
tốt các phong trào thi đua của địa 
phương và hội nông dân xã như 
phong trào thi đua lao động sản xuất, 
kinh doanh giỏi, phong trào toàn dân 
tham gia xây dựng nông thôn mới và 
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diện tích trên 300 ha. Nên tình hình trộm 
cắp, mất an toàn giao thông  vẫn thường 
xuyên xảy ra, tái diễn trên địa bàn của xã 
Thắng Hải chủ yếu là ở thôn Suối Bang. 
Nhận thấy được vấn đề trên.  Ban 
thường vụ Hội CCB xã cùng với Ban 
Công an xã đã lên kế hoạch khảo sát địa 
bàn đồng thời xin ý kiến của lãnh đạo 
cấp ủy Đảng.  
Sau khi được sự thống nhất của lãnh đạo 
cấp ủy Đảng địa phương và Thường trực 
Hội CCB huyện, thường trực Hội CCB 
xã tiến hành ra mắt mô hình “Tổ liên gia 
tự quản”. Từ ngày thành lập đến nay Tổ 
liên gia tự quản đã tuần tra bảo vệ an 
ninh trật tự thôn, xóm, tích cực giải 
quyết các mâu thuẫn phát sinh trong 
nhân dân. Vấn đề an toàn giao thông 
được đảm bảo an toàn, tình trạng trộm 
cắp tại địa bàn giảm, xây dựng được 01 
hệ thống đèn chiếu sáng an ninh trong 
tổ.  Kịp thời phát hiện, báo cáo, xử lý 
các vụ việc trong nhân dân, đặc biệt là 
phát hiện, báo cáo Công an xã, phối hợp 
với Công an huyện xử lý một số hộ dân 
ở ngoài địa phương đến thuê đất trồng 
trái phép cây cần sa trên địa bàn xã. Tổ 
đã kịp thời báo và phối hợp với Công an 

phong trào đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa ở khu dân cư về sản 
xuất trồng trọt; nhờ sự hỗ trợ về khoa 
học kỹ thuật của Hội Nông dân xã và 
tìm hiểu qua đài, báo. Nên gia đình tôi 
đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào 
thực tế sản xuất. Từ cây xoài Thái 
ghép qua giống xoài Đài Loan. Cây 
xoài rất hợp và thích nghi với khí hậu 
thổ nhưỡng ở địa phương. Đồng thời 
góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. 
Kết quả kinh doanh của gia đình tôi 
trong những năm trước cụ thể như 
sau: 
Tổng diện tích sản xuất: 02ha trồng 
xoài, trong năm qua gia đình ông đã  
trồng xen kẽ thêm cây tiêu. 
Sản lượng 15 tấn/ha X 02 ha X 
35.000đ/kg = 1.050.000.000đ trừ chi 
phí mỗi năm gia đình tôi thu được từ 
800-900 triệu đồng. Năm 2017 gia 
đình tôi đã trồng thêm 02 ha xoài keo, 
dự kiến khi xoài đạt 5-7 năm tuổi thì 
có thể đạt năng xuất từ 30-40 tấn/ha. 
Bên cạnh việc sản xuất gia đình tôi 
còn tạo việc làm cho từ 4-5 lao động 
tại địa phương có việc làm ổn định 
tăng thu nhập. 
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xã bắt, xử lý 01 xe chở heo chết không 
rõ nguồn gốc vận chuyển trên địa bàn đã 
góp phần cho việc bảo vệ môi trường ở 
địa phương. Tình hình ATTT trong địa 
bàn của tổ luôn được ổn định. Ngoài ra 
tổ cũng tự thân vận động sửa chữa nâng 
cấp sỏi đỏ đoạn đường từ đường 331 đến 
cầu Sáu Dầu giáp ranh với xã Hòa Hiệp 
dài 100m với tổng kinh phí hơn 20 triệu 
đồng. 
Qua các năm hoạt động, Tổ liên gia tự 
quản đã tuần tra bảo vệ an ninh trật tự 
thôn, xóm, tích cực giải quyết các mâu 
thuẫn phát sinh trong nhân dân. Vấn đề 
an toàn giao thông được đảm bảo an 
toàn, tình trạng trộm cắp tại địa bàn 
giảm. Tình hình an ninh trật tự thôn xóm 
được giữ ổn định. 
Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động 
cũng phát sinh nhiều khó khăn vướng 
mắc: Kinh phí hoạt động của tổ là tự chủ 
nên việc thu quỹ còn gặp nhiều khó 
khăn; Cán bộ tổ chưa được đào tạo 
chuyên môn nghiệp vụ, chủ yếu là làm 
theo quy chế nên năng lực nghiệp vụ còn 
yếu, chưa xử lý được kịp thời các vấn đề 
phát sinh. Chưa thường xuyên tổ chức 
sơ kết rút kinh nghiệm được. 

Đi đôi với việc sản xuất kinh doanh 
gia đình tôi còn là một trong những 
hộ Nông dân tiêu biểu làm tốt công 
tác xã hội và công tác từ thiện: hàng 
năm gia đình ông đã đóng góp các 
loại quỹ của địa phương như 
QĐƠĐN, QPCTT, QVNN. Đặc biệt 
hàng năm gia đình tôi đã đóng góp 
vào Quỹ hỗ trợ Nông dân 
1.000.000đ/năm; tôi còn đứng ra vận 
động bà con nông dân đóng góp để 
làm mới cây cầu bắc qua sông Đu Đủ 
với số tiền là 22 triệu đồng để xây 
dựng cầu bắc qua sông đu đủ; vận 
động bà con nông dân san lấp, tu sửa 
mặt đường 331 bị hư hỏng, tu sửa cầu 
hai cốc tổng trị giá trên 30.000.000đ 
(đoạn qua thôn Suối Bang). Tôi còn 
vận động bà con trong thôn đóng góp 
tiền, công lao động để xây dựng, tu 
sửa đền thờ, miếu bà Chuối xứ, nhằm 
tạo điều kiện cho bà con trong thôn có 
nơi sinh hoạt theo tín, ngưỡng của 
vùng miền trị giá trên 8.000.000đ. 
Qua bình xét gia đình tôi đạt danh 
hiệu Hộ nông dân sản xuất kinh doanh 
giỏi cấp Trung ương nhiều năm liền. 
Ngoài ta tôi còn được lãnh đạo 
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Trong thời gian tới, Đảng ủy chỉ đạo Hội 
Cựu chiến binh sẽ tham mưu các cấp 
nghiên cứu, tạo điều kiện giúp đỡ "Tổ 
liên gia tự quản" trong việc bồi dưỡng 
chuyên môn nghiệp vụ và khắc phục 
những khó khăn. 

UBND các cấp tặng nhiều giấy khen. 
Với những kết quả trên đây của gia 
đình tôi tuy còn nhỏ nhưng cũng đã 
góp phần của Bản thân và gia đình 
mình vào thực hiện việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. 

2. Chi bộ an ninh - Đảng bộ Công an 
huyện với mô hình “Tiếp tục giữ vững 
và phát huy danh hiệu Chi bộ trong sạch 
vững mạnh, đơn vị quyết thắng nhiều 
năm liền”. 
* Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối 
sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, 
lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên: 
- Về tư tưởng chính trị: Hầu hết cán bộ, 
đảng viên (CBĐV) của chi bộ có lập 
trường quan điểm vững vàng, được học 
tập, quán triệt, nhận thức đúng đắn và 
thực hiện nghiêm túc trong công tác, 
cuộc sống các chủ trương, đường lối của 
Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà 
nước. Đồng thời đã tuyên truyền, vận 
động, thuyết phục gia đình, người thân 
và nhân dân nơi cư trú và công tác cùng 
gương mẫu chấp hành đúng chủ trương, 
chính sách của Đảng, không vi phạm 
pháp luật. 

2. Bà Trần Thị Hạnh - Chi hội 
trưởng Chi hội phụ nữ thôn Phò 
Trì, xã Tân Thắng với mô hình 
“Tâm huyết trong công tác xây dựng 
Hội và giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo 
thôn Phò Trì”. 
         Bản thân luôn nâng cao nhận 
thức qua học tập Chỉ thị 05-CT/TW,  
Kế hoạch số 130-KH/HU, ngày 
03/01/2018 của Ban thường vụ huyện 
ủy, Kế hoạch 108 -KH/ĐU ngày 
04/01/2019, Kế hoạch số 07/KH-BTV 
ngày 26/02/2019 của Ban thường vụ 
Hội LHPN xã Tân Thắng về “tiếp tục 
đẩy mạnh việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 
2019” bằng những việc làm thiết thực.  
       Khi được học tập chuyên đề “Học 
tập và làm theo gương của Bác” năm 
2019, tôi đã triển khai và đưa vào gắn 
với phong trào của chi hội bằng một 
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 Về thực hiện Chuyên đề năm 
2017, 2018 và 2019 về Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh về phòng, chống suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ‘‘tự 
diễn biến”, ‘‘tự chuyển hóa” trong nội 
bộ, “Xây dựng phong cách, tác phong 
công tác của người đứng đầu, của 
CBĐV trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh”, “ Xây dựng ý thức tôn trọng 
nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời 
sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 
số 05-CT/TW của Bộ Chính trị do 
Huyện ủy, Đảng ủy đơn vị phát động 
cán bộ, đảng viên chi bộ luôn gương 
mẫu thực hiện trong tu dưỡng, rèn luyện, 
công tác, học tập và trong cuộc sống 
luôn vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của 
dân tộc; nỗ lực hoàn thành tốt chức 
trách, nhiệm vụ được Đảng và Ngành 
giao phó, thực hiện tốt cuộc vận động 
‘Xây dựng phong cách người chiến sĩ 
CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân 
phục vụ”.  
  Tuyệt đối giữ gìn bí mật nhà 
nước, thực hiện nghiêm kỷ luật phát 

việc làm cụ thể thiết thực nhất  như  
duy trì xây dựng mô hình “Hũ gạo 
tình thương”. Nhiều  chị em đã đặt hũ 
gạo tại nhà hàng ngày tự nguyện dành 
dụm bỏ vào để tới khi sinh hoạt thì 
đem đến, nhằm giúp đỡ cho những 
hoàn cảnh khó khăn, mỗi tháng thu 
được 60 kg gạo trở lên và giúp cho 06 
chị. Khi sinh hoạt chi hội, tôi đã dành 
thời gian giới thiệu đến chị em những 
câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp 
của Người, dành thời gian cho chị em 
trao đổi và chia sẻ cảm nghĩ của mình, 
bàn bạc cách học tập, làm theo gương 
Bác một cách thiết thực, phù hợp với 
thực tế địa bàn. Cứ thế số hũ gạo tình 
thương đã tăng lên từ 10 - 50 hũ và 
xây dựng mô hình tiết kiệm xoay 
vòng có 05 tổ/50 thành viên/ 
5.000.000đ/ 01 tháng. Qua đó số gạo 
thu được chi hội xét hỗ trợ cho những 
chị khó khăn và biểu dương những cá 
nhân tiêu biểu điển hình trong phong 
trào tiết kiệm, tổ tiết kiệm cũng giúp 
một số vốn nhỏ cho những chị trong 
việc buôn bán nhỏ, chăn nuôi. Kết quả 
của phong trào không những mang 
một ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc 
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ngôn, nói và viết theo đúng quan điểm, 
đường lối của Đảng, nâng cao ý thức 
cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phản 
biện chống lại những luận điệu xuyên 
tạc, sai trái với đường lối, chủ trương, 
nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước của các thế lực thù 
địch và phần tử cực đoan. 
- Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối 
sống: Luôn giữ gìn đúng tư cách, phẩm 
chất chính trị, đạo đức, lối sống của 
người CBĐV, tuyệt đối trung thành với 
Đảng và chế độ XHCN, không vi phạm 
Quy định 47-QĐ/TW của Bộ Chính trị 
về những điều đảng viên không được 
làm; phát huy tính tiên phong gương 
mẫu trong sinh hoạt, học tập, công tác, 
chấp hành chính sách, pháp luật; có lối 
sống trong sạch, lành mạnh, không thực 
dụng, thực hành tiết kiệm; kiên quyết 
chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng 
phí, thực hiện kê khai tài sản nghiêm túc 
hàng năm (theo Thông tư số 
2442/2007/TT-TTCP, Thông tư số 
10/2010/TT-TTCP của Thanh tra Chính 
phủ và Nghị định số 78/2013/NĐ-CP 
của Chính phủ); đoàn kết nội bộ; thực 
hiện quy chế dân chủ, tự phê bình và phê 

mà hơn nữa là sức lan tỏa trong địa 
bàn. 
          Ngoài ra, trong các cuộc họp tổ 
như vậy, tôi lại tiếp tục tuyên truyền, 
vận động chị em thực hiện mô 
hình “Bảo vệ môi trường và thu gom 
phế liệu”. Ban đầu mô hình này hoạt 
động rất khó khăn tưởng chừng như 
không thể duy trì. Theo quy chế đề ra, 
vào ngày 15 hàng tháng tất cả  chị em 
trong chi hội ra quân dọn vệ sinh ở 
những nơi công cộng và thu lượm 
những thứ có thể bán được như vỏ 
lon, vỏ chai, giấy, nhựa vv… Một số 
người không hiểu xì xẩm bàn 
tán “Mấy bà đó đến nỗi nào mà đi 
lượm vỏ lon, vỏ chai”, “Mấy bà vẽ 
chuyện để làm lấy thành tích cho oai 
chứ làm được chuyện gì”… Trước 
những lời như vậy, có chị đã nản lòng 
bảo “Đi dọn vệ sinh thì tôi tham gia 
còn đi lượm phế liệu thì tôi không làm 
đâu, mắc cỡ thấy mồ”. Chưa hết, các 
chị còn bị chính chồng con la rầy cấm 
không cho tham gia Hội Phụ nữ nếu 
còn đi lượm phế liệu. Tại cuộc họp 
chi hội hàng tháng, tôi đã kiên trì 
thuyết phục, phân tích để chị em hiểu, 
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bình theo Nghị quyết Trung ương 4 
(Khóa XI). 
- Về ý thức tổ chức kỷ luật: nghiêm túc 
thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, 
nhất là trong sinh hoạt, hội họp; chấp 
hành kỷ luật của Đảng và Ngành, tuyệt 
đối phục tùng, chịu sự lãnh đạo, quản lí 
của tổ chức Đảng, chính quyền các cấp; 
giữ mối liên hệ thường xuyên với chi bộ 
nơi cư trú, gương mẫu thực hiện nghĩa 
vụ công dân, tham gia sinh hoạt đầy đủ 
tại thôn, khu phố, chi bộ nơi cư trú; sinh 
hoạt Đảng và đóng đảng phí đầy đủ… 
- Về tác phong, lề lối làm việc: không 
hành chính hóa, quan liêu, cửa quyền, 
gây phiền hà nhũng nhiễu cho cán bộ và 
nhân dân, đặt lợi ích của Đảng, Nhà 
nước và nhân dân lên trên lợi ích cá 
nhân. 
- Việc đấu tranh phòng, chống các biểu 
hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” của cá nhân mà Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra: qua “tự sửa, 
tự soi” theo 27 biểu hiện suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” 100%  đảng 
viên, CBCS của chi bộ luôn tu dưỡng, 

mỗi một cái vỏ lon hay vỏ chai chị em 
lượm được sẽ góp phần đem lại cơ hội 
giúp đỡ cho một chị hội viên nghèo, 
hay các cháu mồ côi, tàn tật có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời 
chính việc làm đó đã góp một phần 
quan trọng vào việc bảo vệ môi 
trường, là cách làm thiết thực để làm 
theo tấm gương của Bác. Dần dần, các 
chị đã hiểu ra, giờ đây, cứ ngày 15 
hàng tháng ở Thôn, chị em lại hăng 
hái dọn vệ sinh ở những nơi công 
cộng và thu gom lượm lặt phế liệu, 
đường làng, ngõ xóm và những nơi 
công cộng sạch sẽ hơn. 
        Thấy việc làm của chi hội có 
nhiều ý nghĩa, chị em hội viên phụ nữ 
cũng tự nguyện làm theo. Hàng tháng, 
ngoài chị em của chi hội, còn có các 
mẹ, các chị hội viên, phụ nữ cũng cầm 
cào, cầm chổi cùng tham gia làm vệ 
sinh thôn, xóm. Chị em tiểu thương 
trong chợ thấy vậy cũng thu gom từng 
cái thùng giấy, cái rổ nhựa đựng trái 
cây đem đến góp, gia đình chị em hội 
viên có đám, có giỗ các chị cũng 
lượm lại rồi đem đến góp. Xúc động 
nhất là hình ảnh các mẹ, các chị tự 
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phấn đấu, đấu tranh phòng, chống các 
biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính 
trị, đạo đức, lối sống, nghiêm túc thực 
hiện theo cam kết rèn luyện, giữ gìn 
phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy 
thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, 
toàn thể CBĐV chưa có bất kỳ một biểu 
hiện nào; chi bộ tiếp tục giữ vững mô 
hình “Chi bộ TSVM, Đội An ninh giữ 
vững danh hiệu Đơn vị Quyết thắng” đã 
đăng ký với Tỉnh ủy trong xây dựng 
nhân rộng các điển hình tiên tiến trong 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị. 
* Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ 
được giao: 
- Về công tác Đảng: chi bộ đã đóng góp 
ý kiến xây dựng và ban hành nhiều văn 
bản để lãnh đạo đảng viên, CBCS thực 
hiện nhiệm vụ do ngành và huyện ủy 
giao; tham gia quyết định các vấn đề 
quan trọng trong công tác tổ chức cán 
bộ, xây dựng Đảng bộ, đơn vị; bên cạnh 
đó tham mưu cho Đảng ủy xây dựng và 
ban hành các văn bản để lãnh đạo Đảng 
bộ, đơn vị như: các Chương trình, Kế 
hoạch thực hiện chuyên đề, công tác 
kiểm tra, giám sát hành năm; Báo cáo sơ 

nguyện đem đến góp vào đống phế 
liệu lúc thì 5-10 cái vỏ lon, khi thì 
mấy cái chai nhựa cũ, cứ như thế, 
hàng ngày đống phế liệu của chi hội 
cứ lớn dần, lớn dần. 
       Số tiền chi hội thu được từ việc 
thu gom phế liệu qua từng đợt là 
200.000 đồng/01 đợt đến nay được 
2.000.000 đồng giúp đỡ 04 chị phụ nữ 
nghèo có con tàn tật. Bên cạnh đó,  
hội vận động chị em khuyên góp  
15.500.000đ tặng cho 02 chị bệnh  
nặng nằm ở bệnh viện.  
      Thực hiện chủ đề năm về "An 
toàn cho phụ nữ và trẻ em" bản thân 
đã trực tiếp cùng Hội cấp trên vận 
động mạnh thường quân về phát 500 
xuất cho các em tại thôn, tổng số tiền 
là: 15.000.000 đồng. 
       Những mô hình trên của chi hội 
đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo được 
sức lan tỏa, hiệu ứng tốt trong chi hội, 
là điểm sáng trong tuyên truyền, vận 
động hội viên phụ nữ làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông 
qua phong trào thi đua “PN tích cực 
học tập, lao động sáng tạo, xây dựng 
gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động 
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kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành 
kỷ luật Đảng nửa đầu nhiệm kỳ 2015-
2020; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện 
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra 
vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 
các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm 
trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm; 
Báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai 
thực hiện các Chuyên đề các năm 2017, 
2018 và 2019, Kế hoạch số 64-KH/HU, 
ngày 20/4/2017 của Ban Thường vụ 
Huyện ủy về tuyên dương gương điển 
hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05- 
CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”, Báo cáo sơ 
kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-
NQ/HU, ngày 04/8/2014 của BCH Đảng 
bộ huyện Hàm Tân (khóa IX) về ‘‘Tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát của 
Đảng”; phối hợp tham mưu Đảng ủy tiến 
hành kiểm tra, giám sát 11 cuộc/8 chi bộ 
trực thuộc, hoàn thành nhiệm vụ kiểm 
tra, giám sát các năm (Không phát hiện 
có đảng viên vi phạm). Bên cạnh đó đã 
ban hành một số các nghị quyết, kế 
hoạch, chương trình công tác kiểm tra, 
giám sát.... để lãnh đạo thực hiện các 

“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” 
và các mô hình tập hợp của chi hội đã 
đóng góp tích cực trong xây dựng, 
phát triển chi hội vững mạnh, xây 
dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng 
dân cư, giúp hội viên, PN phát huy 
được tiềm năng, thế mạnh của bản 
thân, nhằm xây dựng hình ảnh người 
PN thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước “có lòng 
yêu nước, có sức khỏe, tri thức, kỹ 
năng nghề nghiệp, năng động, sáng 
tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân 
hậu”.  
     Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên 
truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh, trong học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Bác Hồ bằng nhiều 
hình thức phong phú và sinh động. 
Là 01 ủy viên BCH phụ nữ  xã, phụ 
trách chi hội thôn, tôi luôn luôn phát 
huy vai trò, trách nhiệm hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao phó: 
+ Củng cố chi hội vững mạnh, xây 
dựng các mô hình phù hợp thu hút 
nhiều chị em tham gia. 
+ Vận động và hướng dẫn chị em phụ 
nữ làm ăn vươn lên, xóa đói giảm 
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nhiệm vụ được Đảng ủy giao cho. Đã 
tiến hành kiểm tra, giám sát 11 cuộc/11 
đảng viên, hoàn thành nhiệm vụ kiểm 
tra, giám sát theo Chương trình đề ra. 
Qua kiểm tra, giám sát chưa phát hiện có 
đảng viên vi phạm. Đồng thời luôn 
thường xuyên quan tâm làm tốt công tác 
chính trị tư tưởng, kết hợp giám sát 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xác 
minh lý lịch đề nghị kết nạp 5 đảng viên 
mới (vượt chỉ tiêu 2 do Đảng ủy giao), 
tiếp tục dự nguồn 3 quần chúng để phát 
triển đảng viên (vào năm 2020); việc 
thực hiện quy chế làm việc của chi bộ, 
thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, 
tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XI, XII) trong sinh 
hoạt, gắn với xây dựng nội bộ đoàn kết, 
thống nhất đã được thực hiện và phát 
huy một cách nghiêm túc, khách quan, 
đạt hiệu quả. 
Các năm 2017, 2018 chi bộ An ninh đều 
được Huyện uỷ tặng danh hiệu  ‘‘Trong 
sạch vững mạnh” tiêu biểu cấp trên cơ 
sở; 100% đảng viên (11/11 đồng chí) 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 4 
lượt đảng viên hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ. 

nghèo. 
+ Phối hợp bình xét tạo điều kiện cho 
chị em phụ nữ khó khăn được vay vốn 
ưu đãi để sản xuất, nâng cao đời sống. 
+ Vận động HVPN cùng thực hiện tốt 
vai trò người phụ nữ trong tình hình 
mới hiện nay. 
+ Tích cực hoạt động sản xuất để 
nâng cao đời sống gia đình và giúp đỡ 
những người có hoàn cảnh khó khăn 
và cùng san sẻ hướng dẫn kỷ thuật 
đến HVPN cùng phát triển kinh tế. 
+ Chị em phụ nữ gương mẫu trong 
phong trào toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa và cùng thực 
hiện chung sức chung lòng xây dựng 
nông thôn mới, nếp sống văn minh. 
+ Vận động đến HVPN không sinh 
con thứ 03 trở lên, không để trẻ em 
trong độ tuổi bị thất học. 
+ Tham gia tốt công tác phối kết hợp 
từ trên xuống đến địa bàn cư trú trong 
các nhiệm vụ đều hoàn thành như: thu 
các loại quỹ, tuyên truyền, vận động 
chị em tham gia chương trình 
KHHGĐ, vận động chị em phụ nữ 
cùng tham gia góp công, sức làm các 
tuyến đường bê tông hóa ở địa bàn cư 
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- Về công tác chính quyền:  
+ Công tác xây dựng lực lượng: Chi bộ 
luôn gần gũi, tìm hiểu nắm bắt tâm tư, 
nguyện vọng của CBCS, quan tâm động 
viên, khuyến khích, phát hiện uốn nắn 
kịp thời các khuyết điểm đi đôi tăng 
cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp 
hành nghiêm điều lệnh CAND, Quy chế 
của đơn vị, làm tốt công tác bảo vệ 
chính trị nội bộ, phòng, chống sai phạm; 
quan tâm đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn 
cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, từng bước 
hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ, 
nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, 
nghiệp vụ cho CBCS đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong 3 
năm (2017, 2018 và 2019) tiếp tục tạo 
điều kiện cho 04 đồng chí theo học các 
lớp liên thông, tại chức Đại học ANND 
và CSND; rà soát tham mưu cho Đảng 
ủy, lãnh đạo đơn vị dự kiến biên chế của 
LLAN, phân loại CBCS, rà soát quy 
hoạch chỉ huy giai đoạn 2016-2021. 
Các năm 2017, 2018 tất cả các mặt công 
tác nghiệp vụ đều thực hiện đúng tiến 
độ, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.  
Tham mưu chỉ đạo triển khai xây dựng 
phong trào TDBVANTQ các năm 2017, 

trú…; luôn hoàn thành tốt. 
+ Tuyên truyền sâu rộng trong HVPN 
về các tiêu chí và lợi ích khi tham gia 
chương trình bảo hiểm y tế tự nguyện; 
đã được bà con nhận thức được cùng 
tham gia hàng năm. 
+ Bản thân góp sức vận động mạnh 
thường quân về tặng cho các cháu nhỏ 
nhân dịp trung thu với 350 suất quà, 
tổng trị giá là: 10.500.000 đồng. Gia 
đình thăm tặng 10 suất quà cho người 
già, neo đơn với tổng trị giá là: 
1.500.000 đồng. 
Bên cạch đó bản thân được các cấp 
khen thưởng hàng năm, qua thực hiện 
phong trào công tác Hội do Hội 
LHPN huyện khen, UBND huyện 
khen trong thực hiện xuất sắc trong 
các phong trào ở địa phương. Tỉnh 
khen về công tác vận động trong đồng 
bào dân tộc. 
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2018 và 2019 trong CQDNNT hầu hết 
các CQDNNT (54 đơn vị) đều được xét, 
công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về 
ANTT”; tham mưu UBND huyện thành 
lập BCHTN phòng, chống biểu tình, bạo 
loạn, xây dựng và triển khai vận hành có 
hiệu quả các phương án Phòng, chống 
biểu tình, gây rối an ninh, bạo loạn, 
khủng bố, bảo vệ các mục tiêu, công 
trình kinh tế trọng điểm không để xảy ra 
biểu tình, bạo loạn; chủ động nắm tình 
hình, báo cáo tham mưu cấp ủy, chính 
quyền chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các 
vụ việc phức tạp, không để các thế lực 
thù địch lợi dụng kích động gây rối, hình 
thành “Điểm nóng” về ANTT, đảm bảo 
an ninh xã hội tại địa phương; tham mưu 
chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác 
diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã hành 
năm và khu vực phòng thủ huyện 2018. 
Năm 2017, 2018 tập thể Đội An ninh 
tiếp tục được tặng danh hiệu Đơn vị 
Quyết thắng, tất cả CBCS đều hoàn 
thành tốt chức trách, nhiệm vụ, trong đó 
có 2 CBCS được đề nghị công nhận 
CSTĐCS, 11 CBCS được công nhận 
CSTT. 
* Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn 
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luyện, phấn đấu hàng năm: Tất cả 
CBĐV đều ký cam kết không sai phạm, 
đăng ký danh hiệu thi đua từ đầu năm và 
thực hiện một cách đầy đủ, nghiêm túc. 

Quý II 

      1. Thôn Tân Hưng, xã Sông Phan 
với mô hình: "Xây dựng Tổ nhân dân tự 
quản số 01 không lây lan ma túy". 
Công tác tổ chức tuyên truyền, quán 
triệt: Thôn Tân Hưng đã tổ chức được 
04 buổi  trong các cuộc họp quân dân 
chính thôn, sinh hoạt của các chi hội 
đoàn thể và họp nhân dân tuyên truyền 
về tác hại của việc sử dụng, tàng trữ, 
mua bán, vận chuyển ma túy đối với bản 
thân người nghiện, gia đình và trật tự an 
toàn xã hội có 100% cán bộ, đảng viên 
trong thôn và 154 lượt người tham dự.  
        Việc ký cam kết của các hộ gia 
đình không để lây lan ma túy: Sau khi 
được tuyên truyền hầu hết các hộ gia 
đình đều hiểu và nắm được những tác 
hại của ma túy và đã ký cam kết không 
để người thân, con, em mình mắc vào tệ 
nạn tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái 
phép các chất ma túy không trồng các 
loại cây có chất gây nghiện như cần sa, 
vận động người thân, con, em trong gia 
đình đã nghiện ma túy tự cai nghiện tại 

     1. Đồng chí Hoàng Văn Khoa - 
Đội phó Đội Cảnh sát Điều tra Tổng 
hợp, Công an huyện với mô hình: 
"Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao; giữ vững liêm khiết, không nhận 
hối lộ". 
- Kết quả nhiều năm đồng chí đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 
02 lần được Giám đốc Công an tỉnh 
tặng giấy khen đột xuất về thành tích 
không nhận hối lộ. 
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nhà. 
Khảo sát thống kê thực trạng người 
nghiện ma túy ở địa bàn xã và những 
hậu quả tác hại do ma túy gây ra: Qua 
khảo sát thống kê đến nay tổ tự quản 
thôn Tân Hưng có 03 đối tượng liên 
quan đến ma túy, đều làm nông và 
thường xuyên đi làm khỏi địa phương. 
Trần Chí Bảo (1997), Trần Phi Hải 
(1995) thôn Tân Hưng, Trần Phi Vân 
(1991). 
 Việc tham mưu UBND xã ban hành 
quyết định thành lập Tổ nòng cốt mô 
hình “Tổ tự quản số 1, thôn Tân Hưng 
không lây lan ma túy”: Ngày 10/01/2018 
Ban thôn, Ban Công tác Mặt trận thôn, 
các chi hội đoàn thể và các Tổ nhân dân 
tự quản thôn Tân Hưng đã họp thống 
nhất thành lập Tổ nòng cốt mô hình “Tổ 
tự quản số 01, thôn Tân Hưng không lây 
lan ma túy”, đồng thời lập tờ trình trình 
UBND xã ra Quyết định số 79/QĐ-
UBND, ngày 06/4/2018 về thành lập Tổ 
nòng cốt mô hình “Tổ tự quản số 01, 
thôn Tân Hưng không lây lan ma túy” và 
Quyết định số 80/QĐ-UBND, ngày 
06/4/2018 về việc ban hành Quy chế 
hoạt động của mô hình. 
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Việc theo dõi, giúp đỡ, động viên người 
nghiện ma túy tự cai nghiện tại nhà: 
Trên cơ sở Quyết định số 107/QĐ-
UBND, ngày 18/9/2017 của Chủ tịch 
UBND xã về áp dụng biện pháp giáo 
dục tại xã đối với đối tượng Trần Chí 
Bảo từ ngày 18/9/2017 đến ngày 
18/3/2018 và Quyết định số 20/QĐ-
UBND, ngày 22/01/2018 của Chủ tịch 
UBND xã về áp dụng biện pháp giáo 
dục tại xã đối với Trần Phi Hải từ ngày 
22/01/2018 đến ngày 22/3/2018 Trưởng 
thôn đã cùng Bí thư chi bộ, các chi hội 
đoàn thể thôn phối hợp với Đoàn thanh 
niên xã thường xuyên hàng tuần đã gặp 
gỡ, trao đổi với các đối tượng và gia 
đình có người nghiện để động viên thực 
hiện việc ký cam kết tự cai nghiện tại 
nhà. Qua đó đối tượng đều thể hiện sự 
mong muốn cai nghiện cũng như thường 
xuyên báo cáo việc tự cai nghiện của 
bản thân. Đến nay hai đối tượng nêu trên 
đã hết thời hạn giáo dục tại xã. Cả hai 
đối tượng đều chấp hành tốt việc báo 
cáo kết quả thực hiện. 
Ngoài 03 đối tượng được khảo sát và 
phát hiện nêu trên thì đến nay chưa phát 
hiện thêm trường hợp nào trong Tổ nhân 
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dân tự quản số 01 thôn Tân Hưng chưa 
phát hiện thêm trường hợp nào có biểu 
hiện nghiện ma túy. 
Việc triển khai mô hình sâu rộng trong 
toàn xã: trên cơ sở Tổ tự quản số 01 thôn 
Tân Hưng không lây lan ma túy, đến 
năm 2018 Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã 
triển khai cho các Tổ nhân dân tự quản 
trong toàn xã đăng ký và thực hiện, kết 
quả đã có 32/32 tổ tự quản/05 thôn ký 
cam kết thực hiện. 

     2. Huyện đoàn Hàm Tân với mô 
hình: “Người bạn đồng hành” tại Trường 
THPT Hàm Tân. 
- Kết quả đã đăng ký giúp đỡ thường 
xuyên trên 50 học sinh, nhận giúp đỡ về 
nề nếp cho 04 học sinh; vận động học 
sinh quay trở lại trường là 20 học sinh. 

     2. Đồng chí Phạm Thị Vân - 
Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy 
với mô hình: "Năng động, sáng tạo 
trong công tác; hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt mô 
hình dân vận khéo tại cơ quan và địa 
phương nơi cư trú". 
Được sự chỉ đạo trực tiếp của đồng 
chí Chánh Văn phòng Huyện ủy, sự 
tạo điều kiện và giúp đỡ của tập thể 
cán bộ, công chức, người lao động cơ 
quan Văn phòng Huyện ủy; bản thân 
ý thức phấn đấu thực hiện các nội 
dung đã đăng ký điển hình tiên tiến: 
tham gia học tập đầy đủ các lớp quán 
triệt chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, 
giữ vững lập trường tư tưởng chính 
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trị; giữ lối sống lành mạnh, giản dị, 
hòa đồng, thực hiện tốt các chuẩn 
mực đạo đức; có ý thức tổ chức kỷ 
luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ; hoàn 
thành tốt công tác tham mưu trên các 
lĩnh vực được phân công: nội chính, 
phòng, chống tham nhũng và cải cách 
tư pháp; tôn giáo, dân tộc; thủ quỹ; 
Văn phòng Đảng ủy khối; hoàn thành 
các báo cáo định kỳ, đột xuất, không 
có việc tồn đọng; thực hiện nghiêm 
túc các nội dung cam kết gương mẫu, 
tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; thực 
hiện nghiêm các chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, các Chỉ thị số 27, 30, 40-
CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
(khóa XII), các quy định của địa 
phương; hàng năm gia đình đạt danh 
hiệu "Gia đình văn hóa". Năm 2016, 
2017, 2018: Xếp loại cán bộ công 
chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 
xếp loại đảng viên: Hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ; đạt danh hiệu Chiến sĩ 
thi đua cơ cở; Bằng khen của Chủ tịch 
UBND tỉnh; được Công đoàn Văn 
phòng Huyện ủy khen thưởng có 
thành tích trong phong trào thi đua 
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giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 
2018 và Hội luật gia tỉnh, huyện tặng 
giấy khen có thành tích trong hoạt 
động công tác hội. 
Song song với thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn, bản thân tích cực tham 
gia các hoạt động phong trào, các 
cuộc thi: Giải Nhất Hội thi "Cán bộ 
Hội Phụ nữ cơ sở giỏi và tuyên truyền 
viên giỏi" do Trung ương Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức; giải 
Ba cuộc thi "Tìm hiểu 70 năm Ngày 
Thương binh - Liệt sĩ 27/7/1947 - 
27/7/2017" do Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh phát động; giải Nhất "Tuyên 
truyền viên giỏi" cuộc thi "Cán bộ 
phụ nữ cơ sở giỏi và Tuyên truyền 
viên giỏi lần thứ 3 năm 2017" do Hội 
Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức; giải 
Nhất phần thi "Dẫn chương trình xuất 
sắc" Hội diễn Nghệ thuật không 
chuyên huyện Hàm Tân năm 2017 do 
Liên đoàn Lao động huyện tổ chức; 
giải Nhất phần thi "Thuyết trình" và 
Nhất phần thi cá nhân Hội thi "Cán bộ 
Hội Phụ nữ cơ sở giỏi và tuyên truyền 
viên giỏi tỉnh Bình Thuận lần thứ VI 
năm 2017";  giải Nhất Hội thi Gia 
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đình điểm 10 do Hội Liên hiệp Phụ 
nữ huyện phối hợp Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã hội tổ chức; giải 
nhất tài năng và giải nhất hội thi nữ 
đoàn viên, hội viên duyên dáng, tài 
năng do Hội Liên hiệp phụ nữ và Liên 
đoàn Lao động huyện tổ chức... 
Ngoài ra, bản thân còn tham gia viết 
tin, bài đăng trên Website Tỉnh ủy gây 
quỹ cùng với cơ quan thực hiện mô 
hình "Dân vận khéo"; phối hợp vận 
động mạnh thường quân trao tặng 
1.733 phần quà cho các đối tượng có 
hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 01 căn 
nhà tình thương cho 01 hội viên phụ 
nữ gặp khó khăn, trao tặng 38 chiếc 
xe đạp và 35 phần quà tiếp bước cho 
em đến trường; tổng trị giá các hoạt 
động trên 200 triệu đồng. 

04 

Huyện 
Tuy Phong 

(Quý I: 02 tập thể 
- 

02 cá nhân) 

Quý I 

1. Tập thể chi hội LHPN thôn 1 - 
Thôn 1 xã Phong Phú - “Bếp cơm chay 
từ thiện” được các chị hội viên phụ nữ 
của Chi hội phụ nữ thôn 1 nhen nhóm từ 
năm 2013, khi các chị chứng kiến những 
khó khăn của nhiều hộ gia đình tại địa 
phương. Tuy nhiên, đến đầu năm 2014, 
nhận thấy những thiện ý tốt của những 
mạnh thường quân, cùng với sự giúp sức 

1. Trần Thị Đẹp - Hội viên chi hội 
Hòa Phú - Người bà gương mẫu 
trong gia đình, người hội viên phụ nữ 
tích cực - Phát triển kinh tế, vươn lên 
thoát khó khăn, nuôi 4 con nên người. 
Bên cạnh đó, chị tham gia tốt các 
phong trào do địa phương phát động: 
chị trích tiền tiết kiệm của mình, dồng 
thời vận động thêm các chị em làm ăn 
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của sư thầy Dương Ngọc Trung (Hiếu) 
(tu tại gia ở thôn 1) tạo điều kiện về nơi 
nấu, đồng thời hỗ trợ 500.000đ - 
1.000.000đ/ tháng góp thêm vào kinh 
phí để các chị thực hiện. 
- Đến nay, bếp có khoảng 25 người hoạt 
động chính, và vận động hơn 50 nhà hảo 
tâm trong và ngoài địa phương với 
phương châm lá lành đùm lá rách, lá 
rách ít đùm lá rách nhiều. Với mức đóng 
góp 50.000đ - 100.000đ/ chị, có chị góp 
gạo, tặng gas để đun nấu, có chị không 
đủ điều kiện kinh tế thì góp công nấu và 
phân phát thức ăn. Mỗi đợt nấu, bếp 
cơm chuẩn bị 400 suất cơm chay, chi phí 
khoảng 4 triệu đồng/đợt. 

chung, các mạnh thường quân, phần 
là tiền mặt, phần là quà gồm các nhu 
yếu phẩm để giúp đỡ các hoàn cảnh 
chính sách của xã nhà như: người già 
neo đơn, người nghèo, phụ nữ khó 
khăn, các em học sinh cần tiếp bước 
đến trường. Ngoài ra, các loại quỹ mà 
xã vận động hay các chương trình 
ngày hội đại đoàn kết, các ngày hội 
thể dục thể thao- văn hóa văn nghệ, 
ngày tiễn thanh niên lên đường thực 
hiện nghĩa vụ quân sự hàng năm bà 
đều ủng hộ nhiệt tình mỗi năm trung 
bình khoảng 30 triệu đồng. Đặc biệt, 
hàng tháng bà đều hỗ trợ cho đội tự 
phòng, tự quản thôn Phú Thủy từ 
300.000 đến 500.000 nghìn đồng để 
đội có thêm kinh phí hoạt động góp 
phần bảo vệ bình yên xóm làng. 

2. Tập thể chi Hội LHPN thôn 3 xã 
Phước Thể - Thôn 3 xã Phước Thể - 
“nhóm phụ nữ vệ sinh kè biển” tại thôn 
3 xã Phước Thể chính thức hoạt động từ 
đầu năm 2018, gồm 10 chị. Hàng tháng, 
các chị đồng loạt mang những vật dụng : 
chổi, cào cỏ, dao, giở đựng rác... đến kè 
biển dọn dẹp vệ sinh, dồng thời vận 
động người dân sống gần kè tham gia 

2. Nguyễn Thị Thủy - Hội viên chi 
hội Phan Rí Cửa - Thực hiện tốt 5 
không 3 sạch - Tham gia dọn dẹp vệ 
sinh hàng tháng, tích cực tham gia các 
hoạt động do khu phố phát động. 
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bảo vệ môi trường không vướt rác thải 
bừa bãi ra biển. 

05 

Huyện 
Bắc Bình 

(Quý I: 01 tập thể 
- 

01 cá nhân 
Quý II: 01 tập thể 

-  01 cá nhân) 

Quý I 

     1. Hội Phụ nữ xã Phan Tiến:  
     - Hỗ trợ xây dựng bếp sạch 
500.000đ/bếp/7 hộ; thành lập tổ 3 sạch + 
1; hiến máu nhân đạo; vận động hỗ trợ 
500 quyển vở tặng học sinh hiếu học, có 
hoàn cảnh khó khăn; 420 suất quà và 
447 đôi giày, dép mới tặng gia đình 
chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, tàn tật, 
neo đơn; nhận đỡ đầu 01 em học sinh 
mồ coi 300.000đ/tháng; trợ giúp pháp lý 
cho người dân địa phương; phối hợp các 
đơn vị, tổ chức xã hội tổ chức nhiều hoạt 
động từ thiện;….Có thành tích trong 
công tác phụ nữ vùng dân tộc. 

1. Đặng Thị Kim Loan - Xã Phan 
Hiệp:  
- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước 
- Tích cực tham gia các phong trào 
của địa phương phát động. 
- Tuy điều kiện gia đình không dư giả, 
nhưng bản thân luôn đi đầu trong 
công tác tuyên truyền, vận động bà 
con đóng góp ủng hộ các hộ bị thiệt 
hại đất trong việc xây cầu ở thôn Bình 
Hiếu, riêng bản thân bà đã ủng hộ 
1.500.000đ. 
- Đạt gia đình văn hóa nhiều năm liên 
tục. 

 

Quý II 

1. Chi bộ thôn Bình Liêm: 
- Chi bộ đã xây dựng mô hình gây quỹ 
“Tiếp bước cho em đến trường” bằng 
nguồn đóng góp của đảng viên trong chi 
bộ. Hàng tháng mỗi đảng viên đóng góp 
5.000đ, tính đến nay số tiền gây quỹ là 
2.750.000đ. Riêng cuối năm 2018, nhân 
ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên 
địa bàn dân cư chi bộ đã xét và ủng hộ 
cho các em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn nhằm động viên khích lệ tinh 

1. Võ Minh Kiệt - thôn Hồng Lâm - 
xã Hòa Thắng. 
- Bản thân cần cù lao động sản xuất, 
đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia 
đình. 
- Tích cực tham gia các phong trào do 
địa phương phát động. Khi chi bộ 
thôn Hồng Lâm phát động làm cột cờ 
đúng quy cách, ông Kiệt hỗ trợ cho 
địa phương bắt điện dọc theo đường 
làm ánh sáng an ninh trong 9/10 tổ tự 
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thần cho các em tiếp bước đến trường 
(03 suất trị giá là 900.000đ). 
- Chi bộ luôn quán triệt, tuyên truyền, 
phổ biến cho cán bộ, đảng viên và nhân 
dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý 
nghĩa và tầm quan trọng của việc đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hệ thống 
chính trị thôn luôn được củng cố kiện 
toàn và hoạt động có hiệu quả. 
- Vận động nhân dân trong thôn làm 
đường giao thông nông thôn gồm 2 
tuyến đường ở khu vực 1 trong thôn có 
chiều dài 622m với tổng kinh phí 592 
triệu đồng. 

quản. Tất cả là 76 bóng đèn trị giá 
11.400.000đ và gắn 07 camera an 
ninh trị giá 35 triệu đồng. 
- Hỗ trợ nhiều người dân ở địa 
phương có hoàn cảnh khó khăn, bị tai 
nạn, qua đời hơn 10 triệu đồng. 
- Vận động sửa đường bê tông từ 
đường nhựa của thôn đi vào Miếu Bà 
thôn Hồng Lâm dài 130m với kinh 
phí 100 triệu (riêng bản thân ông ủng 
hộ 50 triệu) 
- Thực hiện và vận động mọi người 
trong thôn cùng xây dựng nếp sống 
văn minh, thực hiện tốt đường lối chủ 
trương của đảng, chính sách và pháp 
luật của nhà nước. 

06 

Huyện 
Hàm Thuận Bắc 
(Quý I: 01 tập thể 

- 
01 cá nhân 

Quý II: 01 tập thể 
- 01 cá nhân) 

 

1. Chi hội Cựu chiến binh thôn 6 xã 
Hàm Chính: Chi hội duy trì tốt chế độ 
sinh hoạt định kỳ hàng tháng theo quy 
định. Triển khai hoàn thành tốt các chỉ 
tiêu, nhiệm vụ của Hội cấp trên giao; 
xây dựng quỹ hội đến nay đạt 38,1 triệu 
đồng, bình quân 793.000 đồng/hội viên; 
tập thể chi Hội luôn gương mẫu đi đầu 
trong các phong trào của địa phương 
phát động, nhất là phong trào chung sức 
chung lòng xây dựng nông thôn mới 
như: làm giao thông nông thôn, tuyến 

1. Trần Thị Kim Dinh, Hội viên phụ 
nữ thôn 2, xã Thuận Minh: Bản thân 
chấp hành tốt chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước và 
các phong trào thi đua của địa 
phương; gương mẫu đi đầu trong thực 
hiện các phong trào thi đua “Phụ nữ 
tích cực học tập, lao động sáng tạo, 
xây dựng gia đình hạnh phúc” và rèn 
luyện phẩm chất đạo đức “tự tin, tự 
trọng, trung hậu, đảm đang”, cuộc vận 
động “5 không, 3 sạch” do Hội cấp 
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đường ánh sáng an ninh, lắp đặt camera 
an ninh. Đóng góp ủng hộ quỹ “Tiếp 
bước cho em đến trường” nhân ngày 
khai giảng năm học mới, tặng quà cho 
học sinh thuộc hộ nghèo, khó khăn. Chi 
hội luôn giữ vững danh hiệu hoàn thành 
tốt nhiệm vụ 5 năm liền. Được cấp ủy 
chính quyền địa phương và Hội tặng 
giấy khen cho tập thể và cá nhân. 

trên phát động. 
- Bản thân luôn tích cực trong công 
tác nhân đạo từ thiện, bằng tinh thần 
tương thân, tương ái, tấm lòng chia sẻ 
với những người có hoàn cảnh khó 
khăn, bản thân đã đứng ra vận động 
hội viên phụ nữ thành lập mô hình 
“nồi cháo từ thiện” trị giá 300.000 
đồng/200 tô cháo vào sáng chủ nhật 
hàng tuần tại Bệnh viện huyện Hàm 
Thuận Bắc. 

Quý II 

1.      1. Tổ tự quản 5, 6 - thôn Dân 
trí - xã Thuận Hòa. 
- Nơi đây bà con sống chủ yếu bằng 
nghề nông nhưng nguồn nước sinh hoạt 
và tưới tiêu phụ thuộc vào thời tiết thiên 
nhiên nên thiếu trầm trọng. Trước tình 
hình trên, được sự tác động của Đảng bộ 
xã, UBND xã, Ban điều hành thôn Dân 
Trí trực tiếp hướng dẫn, 2 tổ tự quản 5 
và 6 đã tích cực vận động người dân 
đóng góp. 
- Thấy được lợi ích khi có nguồn nước 
nên bà con nơi đây đã chủ động đóng 
góp công sức và tiền của để đưa nước từ 
kênh Châu Tá 812 về cộng đồng dân cư 
để sinh hoạt và sản xuất. Hai tổ đã nhiệt 
tình hưởng ứng phong trào này, cùng 

       1. Ông Thông Trận, Sư cả chùa 
Giang Mâu, thôn Lâm Giang, xã 
Hàm Trí: bản thân chấp hành tốt chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước; tích cực vận động 
người dân tham gia các phong trào tại 
địa phương và thực hiện nếp sống văn 
minh trong việc cưới, việc tang, lễ 
hội, bài trừ mê tín dị đoan. 
- Làm tốt công tác vận động nhân dân, 
hiến 2,5 ha (58 hộ) đất để làm đường 
Hàm Trí - Hồng Sơn; đóng góp 250 
triệu đồng xây dựng cổng, tường rào, 
trồng 1.100 cây xanh khu vực nghĩa 
trang đạo Bà Ni; 40,4 triệu đồng nâng 
cấp 3,05 km đường giao thông; 3,5 
triệu đồng xây dựng tuyến đường ánh 
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nhau bàn bạc, đóng góp công sức, tiền 
mua máy bơm nước, ống dẫn nước đưa 
về các hộ dân sử dụng. Với tổng chiều 
dài 35 km tổng trị giá gần 2 tỷ đồng 
phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho 80 hộ 
dân, 75 ha Thanh Long và các hoa màu 
khác. Nhờ vậy mà cuộc sống của bà con 
nơi đây có nguồn thu nhập ổn định hơn 
trước. 

sáng an ninh; vận động các chức sắc 
góp 2,5 triệu đồng ủng hộ đồng bào lũ 
lụt miền Trung. 

07 

Thị xã La Gi 
(Quý I: 04 tập thể 

- 
05 cá nhân 

Quý II: 02 tập thể 
- 03 cá nhân) 

Quý I 

1. Hội phụ nữ xã Tân Phước với mô 
hình “Hũ gạo tình thương”. Được sự 
hướng dẫn của Hội LHPN thị xã La Gi 
từ năm 2007. Hội LHPN xã Tân Phước 
đã phát động đến các chi-tổ hội xây 
dựng mô hình “Hủ gạo tình thương”. Để 
huy động được đông đảo Hội viên phụ 
nữ (HVPN) tham gia, Hội thành lập mỗi 
chi hội một “Hủ gạo tình thương” chị 
em tham gia đóng góp vào những lần 
sinh hoạt. Phong trào nhận được sự đồng 
tình hưởng ứng, nhiệt tình của HVPN 
toàn xã. Là một xã thuần nông, nhưng 
vẫn còn nhiều gia đình thiếu gạo ăn do 
mất sức lao động, nghèo hoặc không có 
ruộng đất nên mô hình “Hủ gạo tình 
thương” được HVPN hưởng ứng tích 
cực. Mô hình này được thực hiện thông 
qua các buổi sinh hoạt định kỳ của tổ 

 
 
 
     1. Bà Nguyễn Thị Kim Châu: Là 
chủ của một cơ sở kinh doanh cá cơm 
tại địa bàn khu phố 10 phường Phước 
Hội, trong nhiều năm liền tôi luôn 
nhận thức rằng việc phát triển cơ sở 
kinh danh của gia đình phải gắn liền 
với việc tạo nhiều công ăn, việc làm 
cho bà con nhân dân trên địa bàn khu 
phố trên cơ sở đó tạo thu nhập, ổn 
định cuộc sống cho họ, đồng thời trích 
một phần lợi nhuận trong việc kinh 
doanh để hỗ trợ một phần cho các gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn khu phố nói riêng và của toàn 
phường nói chung. Từ đó tôi đã có 
bàn bạc thống nhất cùng với gia đình 
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PN, mỗi HV khi đi họp mang theo một ít 
gạo (có thể 1 lon hoặc hơn tuỳ theo khả 
năng của mỗi người) và tổ trưởng có 
trách nhiệm gom lại, sau buổi họp, số 
gạo sẽ được tặng cho một HV khó khăn 
đã được HV bình xét và thông qua chi 
bộ ở buổi sinh hoạt định kỳ của tổ kỳ 
trước (trường hợp nếu trong tổ không có 
người thì xét cho tổ khác trong chi hội). 
 Tuy nhiên, khi mới thành lập mô 
hình, quá trình thực hiện còn nhiều 
vướng mắc. Chính những khó khăn ấy 
đã thôi thúc BCH Hội phụ nữ xã quyết 
tâm thực hiện và đã chọn thí điểm tại chi 
hội Mũi Đá, ban đầu triển khai thực hiện 
mô hình, các HVPN chưa hiểu hết ý 
nghĩa của mô hình nên chưa mạnh dạn 
tham gia. Để tạo lòng tin cho HV, các 
chị là cán bộ chi-tổ hội tự nguyện đi đầu 
trong phong trào, cứ mỗi lần sinh hoạt 
các chị lại mang theo gạo, đổ vào hủ và 
được đặt tại nơi sinh hoạt, ban đầu gom 
được 5-10 kg gạo, tặng cho 1-2 hội viên 
nghèo, mỗi hộ được 5-10 kg, cùng với 
sự nhiệt tình của các chị cán bộ chi-tổ 
hội đã vận động số gạo ngày càng tăng 
lên, tất cả HVPN  đồng tình hưởng ứng 
cuộc vận động này, các chị quyên góp 

để có nhiều việc làm nhằm góp phần 
nhỏ bé giúp ích thêm vào công việc từ 
thiện của gia đình để giúp đỡ cho 
cộng đồng dân cư, không chỉ dừng 
vào đó tôi luôn luôn tham gia hưởng 
ứng tích cực các cuộc vận động tại địa 
bàn dân cư như: tham gia đóng góp 
quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì 
người nghèo” các tham gia ủng hộ 
kinh phí xây dựng bê tông các tuyến 
hẻm, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ 
nghèo, hàng năm đều đóng góp học 
bổng cho quỹ “Tiếp bước cho em đến 
trường” tại khu phố để có các suất quà 
hỗ trợ cho các gia đình của con em có 
hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến 
trường.  
Bản thân tôi hiện đang kinh doanh các 
mặt hàng hải sản, chuyên gia công, 
chế biến các loại cá khô. Tôi đã có gia 
đình và 02 con, tôi bắt đầu kinh doanh 
vào năm 1997, số vốn không nhiều, 
khoảng 200 triệu đồng và 5 công 
nhân, qua quá trình kinh doanh đến 
nay đã phát triển thêm số vốn trên 9 tỷ 
đồng và trên 100 công nhân. Những 
tháng thời vụ số công nhân tăng lên từ  
120 - 150 công nhân. Tỷ lệ lao động 
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trên tinh thần tự nguyện. Tùy vào khả 
năng kinh tế của mỗi chị, ủng hộ 01 lon, 
có chị ủng hộ 1kg, 2kg… hủ gạo như sợi 
dây nối liền những tấm lòng thơm thảo 
của các chị em lại với nhau, những hạt 
gạo ấy tuy nhỏ nhưng đầy ấp tình nghĩa 
các chị dành cho nhau, thắt chặt tình 
làng nghĩa xóm.  
Từ năm 2017 đến nay, HVPN trong toàn 
xã quyên góp ủng hộ trên 820kg gạo 
tặng cho 82 chị có hoàn cảnh khó khăn 
và 1 hủ bít trị giá 4. 500.000đ tặng 02 
chị khó khăn đột xuất, vận động mạnh 
thường quân thăm tặng quà cho hội viên 
phụ nữ nghèo và khó khăn đột xuất nhân 
các dịp lễ tết với tổng 594 phần quà gồm 
gồm gạo và các vật dụng khác trị giá 
93.500.000đ; nhằm giúp HVPN khó 
khăn vươn lên trong cuộc sống, góp 
phần cùng địa phương chia sẻ, tương trợ 
lẫn nhau, nhằm giúp đỡ những gia đình 
còn khó khăn, chung tay với cộng đồng, 
cùng đồng tâm chung sức chăm lo cho 
dân nghèo tại địa phương và góp phần 
thực hiện chương trình giảm nghèo, phát 
triển kinh tế ngày càng đi lên. Hiện nay 
mô hình “ Hủ gạo tình thương” đã đổi 
thành tên “Tổ phụ nữ tình thương” để 

nữ chiếm 80%, thu nhập bình quân 
đầu người từ 5 đến 10 triệu 
đồng/tháng. Thu nhập bình quân của 
gia đình từ 50 - 100 triệu đồng/tháng. 
Đồng cảm với người nghèo, bản thân 
luôn đồng hành với người nghèo để 
phần nào chia sẽ bớt nổi đau của họ. 
Trong các năm qua, gia đình tôi đã hổ 
trợ hàng trăm phần quà cho hộ nghèo 
gần xa trong tỉnh, hổ trợ sửa chữa nhà 
ở hộ nghèo, xây dựng công trình vệ 
sinh, đỡ đầu gia đình chính sách neo 
đơn, cấp học bổng học sinh nghèo, 
quà trung thu…. trị giá hàng trăm 
triệu đồng.    
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phù hợp với tình hình thực tế.  

     2. Chi bộ Trường THCS Phước 
Lộc với mô hình “Giúp đỡ học sinh có 
nguy cơ bỏ học được an tâm đến trường, 
không bỏ học”. Là một đơn vị trường 
học ven biển, dân trí thấp. Chi bộ nhà 
trường xác định giúp đỡ học sinh có 
nguy cơ bỏ học không bỏ học, vận động 
học sinh đã bỏ học trở lại trường là rất 
khó, nên phải kiên trì, thường xuyên 
theo dõi, phải có nhiều giải pháp hữu 
hiệu phù hợp với hoàn cảnh, tâm sinh lý 
của từng học sinh. Đã xây dựng một môi 
trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, 
có sức thu hút các em đến trường; thực 
hiện tốt quy chế phối hợp 3 môi trường 
giáo dục cùng chăm lo sự nghiệp giáo 
dục. 
Đưa kết quả thực hiện duy trì sĩ số, 
không để học sinh bỏ học vào công tác 
thi đua trong nhà trường, ngoài địa 
phương, từng cộng đồng dân cư, cũng 
như từng gia đình văn hóa. Duy trì sĩ số, 
chống bỏ học là một cuộc vận động lớn, 
tỉ lệ duy trì sĩ số đạt 99,5%. 

2. Bà Cao Thị Quý: Trong vai trò là 
người bí thư chi bộ, nhưng thực chất 
kiêm rất nhiều việc, từ đại biểu hội 
đồng nhân dân phường, tổ trưởng tổ 
vay vốn Ngân hàng Chính sách, cộng 
tác viên dân số - trẻ em, cộng tác viên 
bảo hiểm y tế... Trong khu phố, từ 
việc lớn đến việc nhỏ, gần như một 
tay cô đảm trách. Hiện, khu phố 6, 
Bình Tân, thị xã La Gi có 317 hộ với 
1.372 nhân khẩu, sống trong khu phố 
phần lớn là người dân tái định cư sau 
lũ, đa phần làm biển, làm thuê và 
buôn bán nên cuộc sống còn nhiều 
khó khăn. Thế nên, cách đây 8 năm, 
từ lúc giữ vai trò người bí thư chi bộ 
khu phố, cô Quý đã nắm bắt ngay 
điều mong muốn nhất của người dân 
là có được đường đi thuận lợi dễ 
dàng. Vậy là khi có chủ trương làm 
đường giao thông nông thôn - nhân 
dân, làm Nhà nước hỗ trợ, Cô cùng 
ban điều hành khu phố đã đi vận động 
trong dân gần 650 triệu đồng, để triển 
khai 3 tuyến đường với tổng chiều dài 
hơn 950m, bắt điện chiếu sáng được 2 
tuyến. Quá trình vận động không mấy 
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dễ dàng, khi mà điều kiện sống của 
người dân khu phố còn khó khăn là 
thế, nhưng có nhà phải đóng đến 4,3 
triệu đồng. Cô Quý hiến kế chia thu 
nhiều đợt, phần thu được mở sổ tiết 
kiệm. Tính đến nay trong khu phố 6, 
Bình Tân các con đường liên tổ đã 
được bê tông kiên cố, sạch đẹp thay 
cho những con đường đất đỏ nắng 
bụi, mưa lầy trước đây, người dân hết 
sức vui mừng. Cô đã cùng với Ban 
điều hành khu phố vận động trong dân 
được 43/50 triệu đồng để mắc camera 
an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho 
khu phố. Bằng cả tấm lòng đối với 
người dân nơi đây, mọi người điều 
yêu thương, quý trọng cô. Và chính từ 
sự tin yêu đó, nên phong trào được đề 
ra tại địa bàn dân cư đều được thực 
hiện khá dễ dàng. 4 năm liền khu phố 
6, Bình Tân đạt khu phố văn hóa, chi 
bộ đạt trong sạch vững mạnh, nhiều 
năm liền cô Cao Thị Quý là đảng viên 
xuất sắc. 

3. Chi bộ Trường Tiểu học Phước Lộc 
1 với mô hình “Chăm sóc khu di tích 
Đình và Vạn Phước Lộc”. 
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 
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Chính trị, chất lượng, hiệu quả công tác, 
việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo 
đức cách mạng, của cán bộ, công chức, 
viên chức tại cơ quan được nâng lên rõ 
rệt. Việc tổ chức làm theo tư tưởng, đạo 
đức của Bác được gắn kết với việc tổ 
chức triển khai nhiệm vụ của Trường. 
Từng cán bộ, công chức, viên chức luôn 
gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm 
vụ, có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự 
trong giao tiếp. 
Tất cả cán bộ quản lý, đảng viên, giáo 
viên, nhân viên và học sinh trong trường 
nhận thức sâu sắc những nội dung cơ 
bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào 
chiều sâu, trở thành việc tự giác, thường 
xuyên của cán bộ, đảng viên, giáo viên, 
nhân viên, học sinh. 
Góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, 
vững mạnh. Góp phần xây dựng 
“Trường học thân thiện – học sinh tích 
cực”, phong trào, nề nếp học tập hiệu 
quả theo đúng tiêu chí quy định của 
ngành giáo dục và đào tạo. 
Các em học sinh thực hiện tốt việc chăm 
sóc khu di tích lịch sử Đình và Vạn 
Phước Lộc; thời gian chăm sóc 1 tuần/1 

 
 
3. Ông Lê Phú Bắc: Từ 2014-2019, 
Bản thân đã tham mưu tốt cho Đảng 
ủy, UBND xã, Chi bộ quân sự lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt 
nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa 
phương, cụ thể: 
+ Trực SSCĐ bảo vệ an toàn các cao 
điểm, các ngày lễ lớn, các sự kiện 
trọng đại của đất nước, của địa 
phương. Phối hợp tốt với Công an – 
Biên phòng- Kiểm lâm theo Nghị 
định 133 của Chính phủ tuần tra canh 
gác nắm chắc tình hình địa bàn, 
phòng chống cháy rừng 
+ Đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam 
thanh niên trong độ tuổi 17 luôn đạt 
100%. 
+ Làm tốt công tác tuyển chọn và gọi 
công dân nhập ngũ, tham gia tốt hội 
trại tòng quân và giao quân đạt và 
vượt chỉ tiêu thị xã giao. 
+ Tham mưu xây dựng, huấn luyện 
lực lượng Dân quân đủ số lượng, đảm 
bảo chất lượng thị xã giao.. 
+ Đăng ký, quản lý tốt lực lượng 
DBĐV, phối hợp với trên tổ chức sinh 
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lần; không làm ảnh hưởng nơi tôn 
nghiêm, bảo vệ và chăm sóc, vệ sinh 
sạch sẽ. Hầu hết các em học sinh đều có 
ý thức bảo vệ khu di tích và nắm bắt tốt 
về lịch sử của khu di tích lịch sử Đình và 
Vạn Phước Lộc qua lời giới thiệu của 
các giáo viên chủ nhiệm, Ban văn nghệ - 
thể dục, Ban phụ trách Đội,… Đa số 
người dân trong khu phố và tất cả học 
sinh trong trường có ý thức trong việc 
giữ vệ sinh, và có ý thức tìm hiểu về khu 
di tích lịch sử Đình và Vạn Phước Lộc. 

hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm 
đúng theo quy định. 
+ Gửi mô hình sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật dự thi tại Ban CHQS thị xã. 
+ Xây dựng kế hoạch và điều động 
cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức 
QP-AN cho các đối tượng đạt chỉ tiêu 
trên giao. 
+ Làm tốt công tác chính sách Hậu 
phương quân đội. 

4. Hội phụ nữ phường Tân Thiện với 
mô hình “Nhóm phụ nữ nòng cốt trong 
công tác phòng, chống tội phạm”. 
Nhận thức rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm 
Phụ nữ trong công tác tuyên truyền vận 
động đến với Hội viên phụ nữ và quần 
chúng nhân dân là rất quan trọng, để hội 
viên, phụ nữ và nhân dân nắm bắt và 
chấp hành tốt chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật của nhà nước, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo của Hội 
cấp trên. Bản thân chị em phụ nữ trong 
nhóm Nồng cốt luôn cố gắng hoàn thành 
tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao, thường 
xuyên tham gia sinh hoạt do chi, tổ Hội 
tổ chức.  

 
 
 
 
4. Ông Phạm Long: Sau khi được chi 
bộ khu phố 7 phổ biến, tuyên truyền 
về tinh thần Chỉ thị số 05 -CT/TW 
ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khóa 
XII về đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí 
Minh. Bản thân nhận thức rõ được 
trách nhiệm của mình trong học tập và 
làm theo là việc mà toàn thể nhân dân 
phải luôn rèn luyện và học tập suốt 
đời, trong đó bản thân là một công 
dân tôi luôn thường xuyên giáo dục 
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Trong sinh hoạt nhóm thường xuyên đưa 
nội dung tuyên truyền các nhiệm vụ 
trọng tâm của Đảng, chính sách pháp 
luật của nhà nước, tình hình an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa 
phương, đồng thời tuyên truyền luật 
nghĩa vụ quân sự, vận động các bà mẹ 
đưa con khám tuyển tuổi 17, xét duyệt 
nghĩa vụ quân sự. Tuyên truyền Nghị 
quyết Đại Hội PN các cấp, nghị quyết 
Đại hội của Đảng bộ phường, tuyên 
truyền luật bầu cử HĐND các cấp. 
Thường xuyên tuyên truyền về nội dung 
pháp luật liên quan đến bảo vệ môi 
trường, an toàn giao thông, phòng chống 
tệ nạn xã hội, các chế độ chính sách và 
quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc tổ chức 
tuyên truyền của các "nhóm 
 nòng cốt" cũng rất linh hoạt như lồng 
ghép trong các buổi sinh hoạt cộng 
đồng, các hội nghị triển khai, tổng kết 
của ngành, đoàn thể, các buổi giao lưu, 
tọa đàm... bảo đảm mọi lúc, mọi nơi, gần 
gũi và thiết thực với bà con. 
Đồng thời các chị còn tham gia thực 
hiện tốt tinh thần nghị quyết Liên tịch 01 
như tham gia sinh hoạt chi tổ hội, tuyên 
truyền các hoạt động chào mừng các 

con cái và người thân trong gia đình 
phải gương mẫu chấp hành các quy 
định của pháp luật, thường xuyên tu 
dưỡng, rèn luyện đạo đức, có lối sống 
lành mạnh, sống có ích cho xã hội; 
việc gì giúp được cho bà con xung 
quanh được thì bản thân sẽ giúp hết 
mình. Bản thân tin tưởng tuyệt đối 
vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, 
pháp luật của nhà nước và của địa 
phương, không bị các thế lực xấu kích 
động, lôi kéo. Tôi luôn gương mẫu đi 
đầu trong thực hiện nhiệm vụ và các 
phong trào do địa phương triển khai. 
Gia đình tôi hàng năm đều dược công 
nhận gia đình văn hóa. 
 Là một ngư dân chuyên đánh 
bắt xa bờ, bản thân tôi từ một người 
làm thuê tôi cố gắng phấn đấu chăm 
chỉ làm việc, tiết kiệm dành dụm, từ 
lúc sắm được chiếc thuyền đầu tiên tôi 
đã tự nghĩ “không có việc gì khó, chỉ 
sợ lòng không bền” và tôi đã đăt ra 
mục tiêu phải thành công hơn nữa, 
phải dành hết công sức để có nhiều 
hơn chứ không thể đứng mãi ở vạch 
xuất phát. Và tôi đã đạt được mục tiêu 
mình đề ra, trong công việc hiện tại 
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ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của hội và đất 
nước, trong thời gian qua Nhóm và Hội 
Phụ nữ phường, Công an phường đã 
phối hợp và lồng ghép tổ chức 48 buổi 
tuyên truyền, 12 buổi hái hoa dân chủ, 
tuyên về phòng chống buôn bán phụ nữ, 
trẻ em; phòng chống bạo lực gia đình; 
phòng chống ma túy, mại dâm, tội phạm 
và tệ nạn xã hội, phòng chống 
HIV/AIDS cho trên 3.146 lượt cán bộ, 
hội viên phụ nữ và nhân dân, nội dung 
này cũng được đưa vào tuyên truyền và 
duy trì sinh hoạt định kỳ tại các mô hình, 
tổ, nhóm phụ nữ.  
Tham gia lớp trợ giúp pháp lý, trợ giúp 
pháp lý lưu động miễn phí cho 375 chị 
hội viên phụ nữ chủ yếu tuyên truyền 
các luật như hôn nhân gia đình, luật dân 
sự, luật hình sự, luật khiếu nại tố 
cáo…Vận động hội viên chi hội tham 
gia 6 lớp tập huấn An toàn giao thông 
triển khai Nghị định số 46 có 376 chị hội 
viên tham dự. Vận động 15 chị tham dự 
lễ phát động phường đạt chuẩn văn minh 
đô thị. Phối hợp với Thị Hội tổ chức 4 
lớp tuyên truyền Luật An toàn giao 
thông và vệ sinh an toàn thực phẩm có 
287 chị tham dự. Các chị trong CLB 

của bản thân tôi không chỉ một mình 
gia đình tôi có việc làm mà còn giải 
quyết công ăn việc làm cho hơn 20 
lao động, mỗi năm bình quân thu 
nhập của gia đình từ 600-700 triệu và 
mỗi lao động trên thuyền cũng đạt 
mức 60-80 triệu. 
 Tôi xác định rằng việc thành 
công của mình là nhờ công sức của 
bao người góp lại, nên tôi thường 
xuyên tham gia các phong trào của địa 
phương như tặng học bổng cho trẻ em 
nghèo hiếu học, đóng góp sửa chữa 
hội trường khu phố, đóng góp làm bê 
tông hẻm, đóng góp kinh phí trong 
các cuộc vận động như quỹ Vì người 
nghèo, quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ 
Phòng chống thiên tai góp phần để 
khu phố hoàn thành chỉ tiêu trên giao 
với số tiền hơn 10 triệu đồng. Ngoài 
ra tôi còn giúp đỡ cho 1 số người 
xung quanh về vật chất khi gặp khó 
khăn trong cuộc sống, số tiền đó tôi 
không lấy lãi để giúp cho họ vượt qua 
khó khăn tạm thời. Tổng số tiền gia 
đình tôi giúp khoảng 60 triệu; bản 
thân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của 
người công dân đối với nhà nước như 
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thường xuyên tổ chức sinh hoạt phổ biến 
các luật liên quan đến quyền lợi của phụ 
nữ như luật Hôn nhân gia đình, luật bình 
đẳng giới… 
Các chị trong nhóm thường thăm hỏi, 
động viên chị em chi Hội khu phố, nắm 
được tâm tư nguyện vọng của chị em 
cần phải giải quyết nội dung về vấn đề 
gì, về lĩnh vực nào?. Cùng nhau vận 
động người thân và chị em tham gia Tổ 
phụ nữ vận động chồng con, người thân 
không vi phạm tệ nạn xã hội; CLB phụ 
nữ với pháp luật gồm 30 thành viên, 
Nhóm phụ nữ nồng cốt gồm 20 thành 
viên. Khi các mô hình này được thành 
lập thu hút nhiều chị em tham gia vào 
sinh hoạt với tổ chức Hội, thông qua 
hoạt động các mô hình đã cung cấp cho 
ngành chức năng 168 nguồn tin, giúp 
ngành chức năng phân loại đối tượng có 
hướng răn đe, giáo dục, xử lý nghiêm 
minh. Nhằm hạn chế giảm dần các 
TNXH, giữ vững được trật tự, kỷ cương 
về ANCT – TTATXH của địa phương. 
Từ khi xây dựng các mô hình hoạt động 
nhiều chị em hội viên phụ nữ tham gia 
vào sinh hoạt với Hội có sự chuyển biến 
về nhận thức, mạnh dạn cung cấp nhiều 

đóng các phí, quỹ, thuế hàng năm đầy 
đủ. Ngoài ra, bản thân thường xuyên 
tuyên truyền cho nhân dân xung 
quanh và những người mình quen biết 
để cùng học tập và làm theo Bác Hồ. 
5. Bà Võ Thị Diệu: Trong thời gian 
qua đã thực hiện chương trình phối 
hợp, thống nhất hành động của Mặt 
trận phường, bản thân tập trung thực 
hiện công tác vận động đoàn viên, hội 
viên và nhân dân khu phố 5 đóng góp 
kinh phí bê tông hẽm khu phố. Đến 
nay, khu phố cơ bản hoàn thành bê 
tông hẽm. Gắn với cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh”, bản thân 
luôn phối hợp đoàn thể chính trị, tổ 
BVDP, hoàn thành nhiệm vụ cấp trên 
giao. Vận động Nhân dân hưởng ứng 
treo cờ kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 
năm tại địa bàn khu phố dược đảm 
bảo. Vận động bà con nêu cao tinh 
thần trách nhiệm, thực hiện tốt nghĩa 
vụ của công dân về các khoản thuế 
đảm bảo chỉ tiêu giao. 
- Vận động Qũy “Vì người nghèo”: 
2.800.000đ, đạt 100% 
- Vận động Qũy “Đền ơn đáp nghĩa”: 
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nguồn tin có giá trị cho ngành chức 
năng. Ngoài việc tham gia sinh hoạt, các 
chị còn sắp xếp công việc gia đình, dành 
thời gian vào tham gia làm Tổ trưởng tổ 
tự quản, tham gia Ban bảo vệ dân phố.  
 Bản thân các chị còn tích cực thực hiện 
NQLT 01 giữa Phụ nữ với Công an vận 
động Hv tham gia thực hiện, hội viên 
phụ nữ cung cấp cho lực lượng công an 
phường 134  nguồn tin về ANTT, 
ATGT,  42 nguồn tin về Ma túy, 8 
nguồn tin về cờ bạc, số đề… 
Bên cạnh công tác tuyên truyền vận 
động HVPN tham gia các mô hình sinh 
hoạt. Nhóm nồng cốt còn nhận cảm hóa 
15 đối tượng nghiện ma túy, đối tượng 
hoàn lương được ra trại về địa phương 
hòa nhập với cộng đồng làm ăn chân 
chính trong các  đối tượng có đối 5 
tượng thường xuyên uống Methadone, 2 
đối tượng có việc làm. Song song với 
những công tác hoạt động của Hội đã 
nêu trên Hội còn phối hợp với Công an 
phụ trách địa bàn rà soát những chị em 
phụ nữ kết hôn với người nước ngoài 
trên địa bàn phường.  

2.800.000đ, đạt 100% 
- Chính sách an sinh giáo dục, kế 
hoạch hóa gia đình, y tế, bảo hiểm 
cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn 
cảnh khó khăn, người có công cách 
mạng được quan tâm. Bên cạnh đó, 
phối hợp vận động nhân dân trong 
khu phố tham gia BHYTTD đạt trên 
80% chỉ tiêu giao. 
- Hưởng ứng chiến dịch tiêm vacxin 
ngừa Rubela cho trẻ từ 1 đến 14 tuổi, 
vận động trẻ ngừa trong chiến dịch 
đạt chỉ tiêu 100%. Vận động Nhân 
dân tham gia thực hiện công tác 
KHHGĐ đạt 87,5% trở lên. 
- Qua bình xét hộ nghèo, hộ cận 
nghèo năm 2017 đúng thực chất, đảm 
bảo công khai, minh bạch và dân chủ. 
Hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm giúp đỡ 
hộ nghèo từng bước vươn lên thoát 
nghèo bền vững, tổng dư nợ toàn khu 
phố hiện nay là 1.300.000.000đ (Một 
tỷ ba trăm triệu đồng) 
- Xác định công tác vận động là công 
tác thường xuyên và hết sực cần thiết, 
góp phần xây dựng đời sống nhân dân 
ngày càng dược nâng cao. Nhằm tiến 
tới phường đạt chuẩn “Văn minh đô 
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thị” Bản thân đã tăng cường công tác 
phối hợp tham gia vận động Nhân dân 
đóng góp kinh phí bê tông 02 hẽm nội 
thị với phương châm “nhân dân làm, 
Nhà nước hỗ trợ” tổng số tiền là 
161.000.000đ; nhân dân đóng góp 
80.000.000đ, Đoàn thanh niên Thị xã 
hỗ trợ 50.000.000đ. Hàng năm, gia 
đình tôi đều đạt gia đình văn hóa, bản 
thân và gia đình tiếp tục thực hiện 
đúng chủ trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của nhà nước, tuyên truyền 
vận động người thân, đoàn viên, hội 
viên hưởng ứng các phong trào, cuộc 
vận động của địa phương phát động, 
để phong trào, cuộc vận động ngày 
càng đi vào thực chất. 

Quý II 

1. Tập thể Chi hội Phụ nữ Khu phố 2, 
phường Phước Lộc. 
Năm 2017 Hội LHPN phường xây dựng 
Mô hình “Phụ nữ tiết kiệm giúp nhau 
làm kinh tế tại khu phố 2" với 12 thành 
viên có 03 chị là cán bộ tổ chịu trách 
nhiệm hướng dẫn hội họp của các thành 
viên, có xây dựng kế hoạch, quyết định 
thành lập và quy chế hoạt động phù hợp 
với hoạt động của tổ. 
  Các thành viên trong tổ đóng góp 

 
 
 
 
 
 
1. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Công 
dân khu phố 8, phường Phước Hội. 
Sinh sống tại khu phố 8 phường 
Phước Hội, đã có gia đình và 02 con, 
tôi bắt đầu làm nghề thêu từ năm 
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mỗi tháng 500.000 đồng/ 12 người. 
Xoay vòng mỗi tháng các chị đóng góp 
6.000.000 đồng ( sáu triệu đồng ) giúp 
nhau làm vốn kinh doanh mua bán nhỏ 
tại địa bàn.  
  Hàng tháng các thành viên tổ 
chức sinh hoạt lồng ghép tuyên truyền 4 
phẩm chất đạo đức của người Phụ nữ 
Việt Nam "Tự tin- Tự trọng- Trung hậu - 
Đảm đang"; các chủ trương chính sách 
của Đảng và pháp luật của nhà nước; 
vận động các chị tham gia thực hiện kế 
hoạch hóa gia đình; mạnh dạn đấu tranh 
phòng chống tố giác tội phạm, giữ gìn 
vệ sinh môi trường tại khu dân cư; thông 
tin kịp thời dư luận xã hội  
 Ngoài ra, trong tổ các chị vận 
động nhau thu gom rác trước cổng Cảng 
vào và dọc sau hẻm Dinh và Vạn Phước 
Lộc góp phần xây dựng phường đạt 
chuẩn văn minh đô thị. Thực hiện tốt 
tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình và 
thực hiện tốt 8 tiêu chí của Mô hình "5 
không 3 sạch" gương  điển hình chị:  
Nguyễn Thị Em được Hội Phụ nữ thị xã 
khen thưởng đã có thành tích xuất sắc 
trong việc thực hiện giữ gìn vệ sinh môi 
trường nơi dân cư. 

1995, với số vốn ít ỏi, khoảng 10 triệu 
đồng và 02 công nhân nữ phụ giúp 
cho tôi. Với lòng yêu và đam mê 
nghề, ngày càng phát triển và nhiều 
nguồn hàng đến năm 2006, gia đình 
tôi được Hội PN phường giúp thực 
hiện nguồn vốn giải quyết việc làm 
với số tiền là 100.000.000đ để hổ trợ 
gia đình tôi phát triển ngành nghề. 
Sau đó tôi đã mở rộng thêm và phát 
triển lên được 20 công nhân nữ, chủ 
yếu là lao động nữ ở tại địa phương. 
Sau 03 năm tôi đã trả hết số vốn nợ 
nói trên, từ đó đến nay công việc làm 
ăn của gia đình tôi có phần phát triển 
nhiều, số lượng công nhân tăng lên 
hàng năm, qua quá trình kinh doanh 
đến nay đã phát triển thêm số vốn từ 
1.5 tỷ đến 2 tỷ đồng và trên 45 công 
nhân. Tỷ lệ lao động nữ chiếm 100%, 
thu nhập bình quân đầu người từ 4 
đến 6 triệu đồng/tháng. Thu nhập bình 
quân của gia đình từ 30 - 80 triệu 
đồng/tháng. 
Đồng cảm với người nghèo, bản thân 
luôn đồng hành với người nghèo để 
phần nào chia sẽ bớt nổi đau của họ. 
Hàng năm, gia đình tôi đã hổ trợ trao 
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 Mỗi tháng sẽ có 01 thành viên 
được tiết kiệm với tổng số tiền là 
6.000.000 đồng. Qua đó các chị có một 
số vốn nhỏ để mua bán hải sản ngoài 
Cảng cá La Gi hoặc mua bán thức ăn 
đừơng phố..  
 Từ khi thành lập đến nay có 04 
chị đã phát triển kinh tế gia đình, tiết 
kiệm một số vốn để thực hiện buôn bán 
hải sản, 02 chị mua bán nhỏ tại khu phố. 
Thông qua hình thức tiết kiệm này góp 
phần cải thiện cuộc sống, tổ đã đóng góp 
một phần làm giảm tình hình vay tiền lãi 
suất cao từ tín dụng đen, nâng cao ý thức 
thực hành tiết kiệm trong mỗi gia đình 
và góp phần thực hiện thực hiện Chỉ thị 
số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về" Đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

tặng học bỗng cho trẻ em nghèo, quà 
cho Hộ nghèo, Hộ cận nghèo,..trị giá 
từ 50 - 70 triệu đồng.    
Trong cuộc sống gia đình, ngoài việc 
kinh doanh đã chiếm gần hết thời gian 
trong ngày nhưng tôi vẫn luôn có ý 
thức quan tâm và chăm chút cho mái 
ấm của mình, tôi động viên các thành 
viên trong gia đình chấp hành tốt chủ 
trương, chính sách của Nhà nước, 
tuân thủ pháp luật và thực hành tiết 
kiệm trong chi tiêu để có tích luỹ cho 
tương lai. 

2. Tổ Phụ nữ đảm bảo vệ sinh môi 
trường, thu gom phế liệu gây quỹ tại 
thôm Hiệp Trí, xã Tân Tiến: Hưởng 
ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
phong trào xây dựng nông thôn mới, Tổ 
đã tích cực triển khai vận động chị em 
tham gia các hoạt động do Hội và địa 
phương tổ chức, phát động, đặc biệt tổ 

2. Ông Trương Hoài Phong - Hội 
viên Hội Nông dân, xã Tân Hải:  
Qua trao đổi và thăm dò một số ý kiến 
kinh nghiệm của những người đi 
trước, năm 2007 tôi mạnh dạn đầu tư 
trồng 1,5 ha thanh long, bước đầu gặp 
nhiều khó khăn trong việc chăm sóc 
và sử dụng phân bón. Qua tập huấn và 
kết hợp học tập ở bạn bè lân cận về 
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quan tâm triển khai cuộc vận động xây 
dựng gia đình “05 không 03 sạch” của 
hội đến các chị em trong tổ, tổ đã tổ 
chức vận động chị em tham gia các hoạt 
động bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ 
sinh an toàn thực phẩm… tổ vận động 
chị em tự phân loại rác sinh hoạt tại nhà, 
những loại rác không tái chế được chị 
em gom lại đốt hoặc bỏ tại nơi quy định 
để đơn vị thu gom rác thu gom, phần rác 
còn lại chị em mang theo mỗi khi sinh 
hoạt tổ nộp cho tổ bán lấy tiền xây dựng 
quỹ tổ; số tiên thu được khoảng 
120.000đ/ tháng tổ dùng để thăm hỏi hội 
viên khi ốm đau, mua gạo, nhu yếu 
phẩm giúp đỡ hội viên phụ nữ khó khăn.  
Ngoài ra, các thành viên trong tổ còn 
duy trì các hình thức tiết kiệm, góp vốn 
xoay vòng, tổ có 02 nhóm tiết kiệm góp 
100.000đ/ chị, trừ các chi phí tổ chức 
các hoạt động ngày 8/3, 20/10 hàng 
năm, hiện nay còn dư 16.000.000đ, số 
tiền này tổ giúp các chị em phụ nữ trong 
tổ mượn ngắn hạn đầu tư buôn bán, kinh 
doanh, hoặc trang trãi những lúc khó 
khăn. 
Hàng năm tổ tổ chức từ 01 đến 02 lần 
vận động chị em phát quang bụi rậm, 

kinh nghiệm trồng và chăm sóc thanh 
long, đến năm 2009 - 2010 tôi hạ bình 
50 KW để chong đèn ra trái, trái vụ 
đạt hiệu quả tạo thu nhập ổn định kinh 
tế gia đình. 
        Đất còn lại tôi còn đầu tư nuôi 2 
ao cá lóc bong diện tích khoảng 03 
sào trừ chi phí lợi nhuận trên 300 triệu 
đồng, việc nuôi cá lợi nhuận khá cao 
tôi tiếp tục đầu tư thêm 1 ao nữa diện 
tích 02 sào tổng cộng 05 sào thu nhập 
ổn định. 
         Đây là một trong những mô hình 
khép kín do đó tạo điều kiện việc làm 
cho công lao động khác, bản thân là 
Đảng viên, ủy viên Ban chấp hành 
Hội nông dân thị xã, với trách nhiệm 
của mình bản thân có nhiều đóng góp 
các nguồn quỹ ở địa phương. 
Ngoài ra hiện nay, Tôi cũng đang 
trồng vườn lan diện tích khoản 1 sào, 
với nhiều loại lan khác nhau qua tiềm 
hiểu và học hỏi.  
            Bằng kinh nghiệm thực tế của 
mình trong lao động, sản xuất tôi xin 
nêu một số kinh nghiệm sau: 
- Phải theo dõi, nắm bắt thông tin và 
chịu khó học tập kinh nghiệm của bạn 
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dọn dẹp vệ sinh tuyến đường Đinh Công 
Tráng. 
Tổ sinh hoạt theo tháng,  hàng quý tổ tổ 
chức họp đánh giá kết quả hoạt động 
trong tổ, báo cáo tình hình thu chi các 
loại quỹ của tổ cho hội viên biết, nêu 
gương những hội viên hoạt động tích 
cực, phê bình những hội viên còn tham 
gia các tệ nạn xã hội…. 
Các hoạt động của tổ tuy nhỏ nhưng 
cũng có nhiều đóng góp góp phần nâng 
cao nhận thức cho chị em trong hoạt 
động bảo vệ môi trường sống, giúp chị 
em tiết kiệm hỗ trợ nhau, tăng thêm tinh 
thần đoàn kết lương - giáo và tăng thêm 
tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng 
dân cư. 

bè về những công việc mình đang 
làm. 
- Mạnh dạn đầu tư, dám nghĩ dám 
làm, nếu thất bại tiếp tục làm cho 
bằng được. 
- Cần cù, chịu khó, thông qua các lớp 
tập huấn áp dụng vào công việc mình 
đang làm, chọn cây con giống cho 
phù hợp. 
3. Bà Lê Thị Tứ - Chi hội trưởng 
phụ nữ Khu phố 8, phường Tân An. 
Bản thân với trách nhiệm là một Ủy 
viên BCH hội phụ nữ - Chi hội trưởng 
nên luôn phấn đấu hòa thành mọi 
công việc của các cấp giao phó. Tích 
cực học tập, trau dồi đạo đức luôn 
chấp hành tốt chính sách pháp luật 
của nhà nước, nhiệm vụ của công tác 
ở địa phương. 
- Luôn tuyên truyền đến các hội viên 
tiêu chí xây dựng gia đình 5 không 3 
sạch và 3 nhiệm vụ trọng tâm của hội. 
Tuyên truyền 02 đề án 343 và 704 cho 
các chị em hội viên phụ nữ, tham gia 
tập huấn đề án 343 tuyên truyền, giáo 
dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt 
Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH 
đất nước. 
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Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 
Ban chấp hành chi hội luôn đoàn kết, 
luôn bám sát sự chỉ đạo của chi bộ, 
Mặt trân và các đoàn thể khu phố tạo 
sức mạnh để tổ chức tập hợp, thu hút 
được các tầng lớp phụ nữ tham gia 
thực hiện các chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở 
địa phương hoàn thành các chỉ tiêu đề 
ra. 
- Ngoài ra trong các dịp lể tết cũng đã 
phối hợp với các đoàn thể vận động 
quà tết cho hộ Cận nghèo, hộ khó 
khăn được ăn tết no đủ. Nhân dịp tết 
trung thu chi Hội đã vận động mạnh 
thường quân quà cho các cháu, hàng 
quý đều đưa nội dung thực hiện cuộc 
vận động học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh vào sinh hoạt Chi hội . Duy trì 
hoạt động mô hình “tổ phụ nữ tình 
thương” bằng việc thực hành tiết kiệm 
để giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn, được chị em 
nhiệt tình hưởng ứng. - Hiện nay chi 
Hội đã quản lý tổng các nguồn vốn 
ngân hàng Chính sách:  1,681 tỷ, đã 
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giúp cho 51 chị em phát triển kinh tế 
gia đình, góp phần ổn định cuộc sống.  
Thông qua các hoạt động nhân dịp 
những ngày lễ lớn như hợp mặt chào 
mừng ngày 03/02. Họp mặt kỷ niệm 
ngày Quốc tế phụ nữ 08/3, ngày Gia 
đình Việt Nam 28/6, ngày thành lập 
Hội LHPN Việt Nam , chi hội phụ nữ 
đều phối hợp tổ chức tuyên truyền và 
họp mặt.  
Hàng năm chi hội đều phát triển Hội 
viên, thu hội phí đạt chỉ tiêu trên giao, 
hàng quý đều tổ chức sinh hoạt chi 
hội, qua đó đã hoàn thành nhiệm vụ 
công tác Hội cũng như nhiệm vụ của 
đại phương. 
Ngoài việc làm kinh tế, nuôi dạy con 
cái ăn học bản thân tôi còn tham gia 
công tác hội phụ nữ với vai trò là chi 
hội trưởng mặt dù bận rộn công việc 
nhưng tôi vẩn dành thời gian tham gia 
tốt các phong trào của hội phụ nữ 
phường phát động; tranh thủ thời gian 
thu nộp hội phí, tổ chức các giao lưu 
văn nghệ nhân các kỷ niệm và vận 
động chị em tham gia tích cực thi đua 
học tập, lao động sáng tạo, xây dựng 
gia đình hạnh phúc; thực hiện tốt cuộc 
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vận động xây dựng gia đình “5 không 
3 sạch”; tham gia tốt việc “học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”. thành lập các tổ 
tiết kiệm để giúp các chị em khó khăn 
có vốn làm ăn. Ngoài công tác hội 
phụ nữ bản thân còn tham gia các 
công việc khác như ban thanh tra 
nhân dân khu phố, hội chữ thập đỏ, và 
phối hợp khu phố, ban công tác Mặt 
trận, các đoàn thể vân động các nguồn 
quỷ do địa phương phát động, Dù là 
công việc gì tôi cũng luôn cố gắn để 
hoàn thành nhằm góp một phần sức 
lực nhỏ bé của bản thân để xây dựng 
một địa phương ngày càng phát triển. 

08 

Thành phố 
Phan Thiết 

(Quý II: 05 tập thể 
- 05 cá nhân) 

Quý II 

1. Tổ liên quân phòng chống tội phạm 
phường Đức Thắng: Trong năm 2017, 
Tổ liên quân PCTP đã phối hợp công an 
phường, cùng với các lực lượng phát 
hiện và làm rõ nhiều vụ như: 
- Phối hợp công an phường làm rõ 12 vụ 
phạm pháp hình sự, khởi tố 14 đối 
tượng; phát hiện và bắt quả tang 18 vụ, 
27 đối tượng sử dụng trái phép chất ma 
túy, áp dụng biện pháp giáo dục tại địa 
phương 07 đối tượng, đưa 02 đối tượng 
vào cơ sở cai nghiện. 

 
 
 
1. Phạm Thị Cảnh - Chi hội 7, Hội 
Liên hiệp phụ nữ phường Phú 
Trinh với mô hình “Tiết kiệm từ 
rác”: Nhận thấy được niềm vui, nỗi 
buồn, cả những giọt nước mắt của 
những chị em đăng gặp khó khăn. Với 
bản chất cần cù, chịu thương, chịu 
khó, cô Phạm Thị Cảnh đã đề xuất mô 
hình “Tiết kiệm từ rác” gom nhặt phế 

 



57 

 

- Phối hợp với các lực lượng ngăn chặn 
và giải quyết 42 vụ vi phạm hành chính, 
xử phạt 54 đối tượng, chuyển giao công 
an địa phương khác 04 đối tượng; phối 
hợp CSKV kiểm tra khách sạn, nhà trọ, 
phát hiện 27 trường hợp vi phạm không 
đăng ký tạm trú, xử phạt 9 trường hợp, 
cảnh cáo 18 trường hợp. 
- Phối hợp Công an, Quân sự phường tổ 
chức 425 ca tuần tra, kiểm soát ban đêm, 
thời gian từ 23 giờ đến 05 giờ sáng, phát 
hiện 39 lượt nhóm thanh thiếu niên gồm 
281 đối tượng tụ tập về khuya gây mất 
ANTT. 
- Phối hợp Công an phường, Ban điều 
hành khu phố quản lý, theo dõi 32 đối 
tượng; giúp đỡ 22 đối tượng tiến bộ, 08 
đối tượng tiến bộ từng phần, 02 đối 
tượng tái phạm; răn đe, giáo dục đối với  
56 lượt đối tượng và cho làm cam kết 
không tái phạm; vận động gia đình đưa 
02 trường hợp cai nghiện tại trung tâm, 
9 đối tượng điều trị bằng chất 
methadone. 

liệu để bán và tích lũy giúp phụ nữ 
nghèo của khu phố. Ban đầu chỉ có 
4/176 chị đồng ý góp nhặt, dần dần 
được lan tỏa đến nay có 50 chị tham 
gia. Từ ngày 08/3/2017 đến 
20/10/2017 tích lũy số tiền bán được 
từ ve chai là 508.000đ (mua được 5 
phần quà gồm gạo, mì tôm, dầu ăn, 
đường) bước đầu giúp cho 5 chị phụ 
nữ nghèo của chi hội. 
- Ngoài ra còn thường xuyên vận 
động các hộ gia đình phân loại rác tái 
sử dụng và rác phân hủy để riêng, 
cũng tạo được sự lan tỏa trong cộng 
đồng. 

     2. Chi hội người cao tuổi Khu phố 
8, phường Phú Trinh mô hình “Tuyến 
đường đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh 
môi trường”: Với mục tiêu đề ra là con 

2. Nguyễn Phú Thanh - Tổ trưởng 
Tổ Phòng chống tội phạm Công an 
thành phố Phan Thiết: Với vai trò là 
Tổ trưởng Tổ Phòng chống tội phạm, 
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đường Bà Triệu phải được đảm bảo an 
ninh trật tự, vệ sinh môi trường sạch sẽ, 
giao thông được thông suốt. Chi hội 
người cao tuổi đã tuyên truyền, vận 
động, thuyết phục bằng nhiều hình thức 
và biện pháp cụ thể như vận động từng 
hội viên có con, cháu bán sò, ốc ven 
đường để gương mẫu thực hiện và tiếp 
tục vận động bà con, gia đình lân cận để 
làm theo. Đồng thời, giúp đở các hộ mua 
bán sò, ốc gặp khó khăn về kinh tế; tạo 
điều kiện để họ ổn định nơi buôn bán 
mới, ổn định cuộc sống. 

bản thân đã nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, chủ động nắm tình hình, tham 
mưu cho lãnh đạo lập kế hoạch và 
cùng với thành viên trong Tổ thực 
hiện 420 lượt tuần tra, mật phục trên 
các địa bàn trọng điểm, bắt giữ 35 đối 
tượng trộm cắp, cướp, giật tài sản, lập 
hồ sơ xử lý hình sự truy tố trước pháp 
luật, thu hồi nhiều tài sản có giá trị 
như xe máy, điện thoại, laptop, tiền, 
vàng, ... trả lại cho người bị hại. Kiểm 
tra bắt giữ hàng chục đối tượng khác 
bàn giao cho công an các phường trên 
địa bàn thành phố Phan Thiết và đội 
CSGT Công an Phan Thiết xử lý vi 
phạm hành chính về các hành vi đua 
xe, tàng trữ công cụ hỗ trợ, tàng trữ 
vũ khí thô sơ, gây rối TTCC... 
Phối hợp phòng PC45 Công an tỉnh 
Bình Thuận làm rõ 02 vụ giết người, 
bắt giữ 02 đối tượng. Phối hợp với Tổ 
trinh sát bắt giữ 8 nhóm đánh bạc, 
chứa mại dâm trên địa bàn Phan 
Thiết. 

3. Chi hội 3, Hội Liên hiệp phụ nữ 
phường Phú Trinh với mô hình “Áo 
trắng nữ sinh đến trường”: Là khu phố 
có các hộ gia đình sống chủ yếu bằng 

3. Nguyễn Hạnh - công dân khu phố 
1, phường Mũi Né: Cá nhân chủ 
thuyền tiêu biểu tích cực tham gia bảo 
vệ chủ quyền các vùng biển Việt 
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nghề buôn bán nhỏ và lao động phổ 
thông nên cuộc sống bấp bênh, không ổn 
định. Nhận thấy được điều đó, Chi hội 
luôn quan tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển 
kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập để ổn 
định cuộc sống và chú trọng công tác 
khuyến học khuyến tài, vận động nhiều 
xuất học bổng và hàng ngàn cuốn tập để 
giúp các em học sinh có điều kiện khó 
khăn. Tâm huyết nhất là phát động mô 
hình “Áo trắng nữ sinh đến trường” khi 
nhìn thấy các em gái vào cấp 3 không có 
bộ áo dài mới mà phải xin áo dài cũ của 
các chị lớp trên đã ra trường. Được 
thành lập từ ngày 20/10/2016 và đến 
tháng 5/2017 đã vận động và trao 10 áo 
cho các em gái chuẩn bị vô lớp 10 có 
hoàn cảnh khó khăn. 

Nam. Tham gia vào đội đánh bắt xa 
bờ từ năm 2012, bản thân và gia đình 
luôn chấp hành tốt nội quy, quy định 
của nhà nước và địa phương; cung 
cấp nhiều thông tin trên biển cho Bộ 
đội Biên phòng Mũi Né, kịp thời giúp 
đỡ các phương tiện khác khi gặp nạn 
trên biển, thông báo một số tình hình 
về an ninh trên biển để địa phương 
biết và kịp thời giải quyết. 

4. Trường THPT Phan Thiết với mô 
hình “Bộ quy trình giải quyết công việc 
tại trường”: Từ tháng 8/2015 đến nay, 
trường THPT Phan Thiết đã ban hành và 
áp dụng 26 quy trình giải quyết công 
việc nhà trường, điển hình một số mô 
hình tiêu biểu như: Quy trình vào điểm 
Vnedu theo đợt, Quy trình kiểm tra hồ 
sơ chuyên môn định kỳ, Quy trình tiếp 
nhận, chuyển trường, giải quyết học sinh 

4. Nguyễn Thành Phúc - chủ cơ sở 
thu mua thanh long Gái Phúc, thôn 
Tiến Hòa, xã Tiến Lợi: Là cơ sở kinh 
doanh mang lại hiểu quả kinh tế cao, 
áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất, nhờ đó đảm bảo việc 
làm ổn định, tạo công ăn việc làm cho 
nhiều lao động ở địa phương (hơn 70 
công nhân là lao động phổ thông). 
Ngoài ra, tích cực tham gia công tác 
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nghỉ học, Quy trình bồi dưỡng học sinh 
giỏi,... Các quy trình được ban hành đã 
giúp cho nhà trường giải quyết công việc 
thông suốt, giảm được thời gian; từng 
công việc có quy trình rất rõ và được 
niêm yết công khai giúp phụ huynh học 
sinh có thể tìm hiểu và giám sát thực 
hiện nên được phụ huynh học sinh và 
học sinh hài lòng, tin tưởng. 

xã hội từ thiện. 

5. Tổ Phòng chống tội phạm Công an 
thành phố Phan Thiết: Trong năm 
2017, Tổ đặc nhiệm đã tăng cường công 
tác tuần tra, mật phục, chủ động nắm 
tình hình lập kế hoạch triệt phá các băng 
nhóm đối tượng vi phạm pháp luật. Cụ 
thể đã lập kế hoạch thực hiện 420 lượt 
tuần tra, mật phục trên các địa bàn trọng 
điểm, bắt giữ 35 đối tượng trộm cắp, 
cướp, giật tài sản, lập hồ sơ xử lý hình 
sự truy tố trước pháp luật, thu hồi nhiều 
tài sản có giá trị như xe máy, điện thoại, 
laptop, tiền, vàng, ... trả lại cho người bị 
hại. Kiểm tra bắt giữ hàng chục đối 
tượng khác bàn giao cho công an các 
phường trên địa bàn thành phố Phan 
Thiết và đội CSGT Công an Phan Thiết 
xử lý vi phạm hành chính về các hành vi 
đua xe, tàng trữ công cụ hỗ trợ, tàng trữ 

5. Vũ Đình Khái - hộ kinh doanh cá 
thể nghề sản xuất và buôn bán đồ 
nội thất, thôn Tiến Hưng, xã Tiến 
Lợi. 
Là cá nhân có sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật trong sản xuất kinh doanh mang 
lại hiệu quả kinh tế cao, tạo công ăn 
việc làm cho 7 người lao động với 
mức thu nhập cao. Ngoài ra, tích cực 
tham gia công tác xã hội từ thiện. 
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vũ khí thô sơ, gây rối TTCC... 
Phối hợp phòng PC45 Công an tỉnh 
Bình Thuận làm rõ 02 vụ giết người, bắt 
giữ 02 đối tượng. Phối hợp với Tổ trinh 
sát bắt giữ 8 nhóm đánh bạc, chứa mại 
dâm trên địa bàn Phan Thiết. 

Đảng ủy trực thuộc 

09 

Đảng ủy 
Biên phòng 

(Quý I: 01 tập thể 
- 

02 cá nhân) 
Quý II: 01 tập thể 

- 
02 cá nhân) 

Quý I 

1. Đảng bộ Đồn Biên phòng Thanh 
Hải, BĐBP tỉnh Bình Thuận 
Đã tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, 
nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch và công 
văn, hướng dẫn của trên về triển khai 
thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, quần 
chúng trong đơn vị; hàng năm xây dựng 
kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận 
động “Phát huy truyền thống, cống hiến 
tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” sát 
với tình hình thực tế của đơn vị để triển 
khai thực hiện. 
 Đảng ủy xây dựng đầy đủ kế 
hoạch thực hiện thực hiện chuyên đề 

1. Thượng úy Trương Thanh 
Kiên/Trợ lý Cứu hộ cứu nạn kiêm 
Hải quân/Phòng Tham mưu/BĐBP 
tỉnh Bình Thuận. 
- Bản thân thực hiện nghiêm túc và 
đầy đủ về Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, 
Chỉ thị 87 của QUTW về đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị 
quyết TW 4 (Khóa XII) về xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ 
gắn với Cuộc vận động “Phát huy 
truyền thống, cống hiến tài năng, 
xứng danh bộ đội Cụ Hồ” và “Phát 
huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, 
sống có tình thương, đề cao trách 
nhiệm”.  
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năm 2018 và 2019 về học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh và kế hoạch khắc phục những 
tồn tại hạn chế đã chỉ ra sau kiểm điểm 
để triển khai thực hiện; hàng tháng đưa 
nội dung học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào 
nghị quyết lãnh đạo thường xuyên để tập 
trung lãnh đạo; chọn 03 khâu yếu, mặt 
yếu nổi lên cần tập trung lãnh đạo, đó là: 
Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; 
thái độ, trách nhiệm và hiệu quả công 
tác; chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật 
và các quy định về an toàn giao thông để 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. 
 100% cán bộ, đảng viên quần 
chúng trong đơn vị được học tập các 
chuyên đề năm 2018, 2019 và xây dựng 
đầy đủ các bản đăng ký gương mẫu thực 
hiện và bản cam kết tu dưỡng, phấn đấu, 
rèn luyện hàng năm. Đưa việc học tập và 
làm theo thành việc làm tự giác, thường 
xuyên của cán bộ, đảng viên, quần 
chúng trong đơn vị; kịp thời chấn chỉnh, 
khắc phục những biểu hiện lệch lạc, tiêu 
cực nảy sinh trong đơn vị 
Qua 02 năm triển khai thực hiện việc 
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

- Trên cương vị được giao luôn xác 
định trách nhiệm, tích cực học tập, 
nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi để nâng 
cao trình độ nghiệp vụ; làm tốt công 
tác tham mưu giúp người chỉ huy duy 
trì tốt các chế độ trực SSCĐ theo quy 
định đặc biệt là trong các đợt cao 
điểm, Lễ, Tết; phối hợp với các lực 
lượng đảm bảo an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội KVBG biển; quản lý 
sử dụng đất Quốc phòng theo quy 
định. Trong công tác Phòng chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Đã 
tham mưu ban hành các Kế hoạch, 
hướng dẫn và các văn bản chỉ đạo về 
công tác phòng chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn cho các đơn vị; tham 
mưu chỉ đạo kịp thời xử lý các vụ việc 
tai nạn xảy ra trên biển. 
- Về chấp hành kỷ luật, quy định: 
Luôn quán triệt và chấp hành nghiêm 
đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước; 
Chỉ thị, Nghị quyết, mệnh lệnh của 
trên; Điều lệ của Đảng, kỷ luật Quân 
đội, quy định của đơn vị, quy định về 
an toàn khi tham gia giao thông. 
Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp 
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đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
100% cán bộ, đảng viên và quần chúng 
trong đơn vị đã nhận thức đúng đắn mục 
đích, ý nghĩa và sự cần thiết phải tiếp tục 
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tình 
hình đơn vị đã có những chuyển biến 
tích cực, nhất làm trong thực hiện nhiệm 
vụ chính trị cũng như trong xây dựng 
đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng 
Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đơn vị 
đã phát hiện bắt giữ 24 vụ/37 đối tượng 
có hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng 
trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 
hơn 34,5 gam hêrôin, 0,2049 gam 
metham phetamine, 1,7992 gam cần sa 
khô, hơn 4,4 triệu đồng, 01 còng số 8; 
khởi tố 07 vu/07 đối tượng (ngoài ra đơn 
vị còn phối hợp với công an, phát hiện, 
bắt giữ 06 vụ/11 đối tượng). Phát hiện, 
bắt giữ, bàn giao cho công an 01 đối 
tượng có lệnh truy nã. Tiếp nhận, hòa 
giải 08 vụ/16 phương tiện tô đụng, đâm, 
va trên biển, số tiền hòa giải hơn 130 
triệu đồng. Xử phạt vi phạm hành chính 
151 vụ/151 đối tượng, thu nộp ngân sách 
Nhà nước hơn 158 triệu đồng. Ngoài ra 
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đơn vị 

trên; chấp hành nghiêm túc sự phân 
công, điều động của tổ chức. Giữ 
vững kỷ luật phát ngôn, nói, viết và 
làm đúng theo quan điểm, đường lối, 
chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước. 
- Thành tích cá nhân đã đạt được 
trong năm qua: Tham mưu Bộ Chỉ 
huy tham gia cứu nạn, ứng phó sự cố 
tràn dầu cho tàu cá BV 98459 Ts bị 
chìm tại vùng biển Phú Quý; tham gia 
phục vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 
2019 hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
* Khen thưởng: Được UBND tỉnh 
tặng Bằng khen trong diễn tập BT-19 
 
 
 
 
 
2. Trung úy Chuyên nghiệp Nguyễn 
Trung Thành/Đội trưởng Tuyên 
truyền Văn hóa kiêm nhân viên 
Câu lạc bộ/Phòng Chính trị/BĐBP 
tỉnh Bình Thuận. 
- Trên cương vị được phân công bản 
thân luôn nổ lực trong tìm tòi học hỏi, 
vượt khó hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
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còn triển khai nhiều biện pháp khác xây 
dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây 
dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. 
 Đảng bộ Trong sạch vững mạnh; 
đơn vị vững mạnh toàn diện (2017, 
2018); Chi đoàn vững mạnh xuất sắc 
(2017, 2018) 
 Khen thưởng: Danh hiệu Đơn vị 
Quyết thắng năm 2017; Bằng khen của 
UBND tỉnh năm 2017, 2019. 

được giao, thực hiện nghiêm túc và 
đầy đủ về Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, 
Chỉ thị 87 của QUTW về đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị 
quyết TW 4 (Khóa XII) về xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ 
gắn với Cuộc vận động “Phát huy 
truyền thống, cống hiến tài năng, 
xứng danh bộ đội Cụ Hồ” và “Phát 
huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, 
sống có tình thương, đề cao trách 
nhiệm”; kết quả cụ thể: 
- Chủ động làm tốt công tác tham 
mưu, đề xuất, phối hợp cùng các 
ngành, đoàn thể, các lực lượng đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, các 
trang thông tin của các sở, ban ,ngành 
về các hoạt động, thành tích nổi bật, 
kết quả thực hiện các nhiệm vụ của 
đơn vị cũng như công tác phối hợp 
cùng các lực lượng, quần chúng nhân 
dân trên khu vực biên giới biển của 
tỉnh trong việc bảo vệ chủ quyền an 
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ninh khu vực biên giới biển của tỉnh.  
- Duy trì hoạt động thường xuyên có 
hiệu quả chuyên mục” Vì chủ quyền 
an ninh biên giới biển” trên sóng 
truyền hình Bình Thuận với tần suất 
phát sóng 01 chuyên mục/tháng; phối 
hợp xây dựng, phát sóng 06 phóng sự 
tuyên truyền về BĐBP và BĐBP tỉnh 
nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền 
thống BĐBP và 30 năm ngày Biên 
phòng toàn dân, 03 phim tài liệu phục 
vụ hội nghị của UBND tỉnh và Bộ 
Quốc phòng. Xây dựng, phát sóng 28 
phóng sự các loại, 298 tin, bài trên các 
phương tiện thông tin đại chúng. 
- Làm tốt công tác đảm bảo âm thanh, 
trang trí khánh tiết phục vụ cho các 
hội nghị của cơ quan, các hội nghị của 
tỉnh, Bộ Quốc phòng tổ chức tại đơn 
vị. Quản lý chặt chẽ, an toàn các trang 
thiết bị vật tư; tham mưu kịp thời, 
đúng trúng về phân cấp, mua sắm 
trang thiết bị vật tư chính trị đáp ứng 
yêu cầu văn hóa tinh thần cho khối cơ 
quan và các đơn vị trong tỉnh. 
- Khen thưởng: 
+ Giấy khen của Bộ Tư lệnh BĐBP vì 
đã có thành tích xuất sắc trong hoạt 
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động phong trào văn hóa văn nghệ.  
+ Giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP 
tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong đợt 
thi đua đột xuất chào mừng 60 năm 
ngày truyền thống BĐBP và 30 năm 
ngày Biên phòng toàn dân. 
+ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng danh 
hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 
2019. 

Quý II 

1. Đồn Biên phòng Mũi Né, BĐBP 
tỉnh Bình Thuận 
Cấp ủy, chi bộ đã tổ chức quán triệt sâu 
sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý 
nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05-
CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính 
trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh; chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 
08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh; chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 
08/7/2016 của Quân ủy Trung ương, kế 
hoạch số 31-KH/TU ngày 30/9/2016 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch số 
33-KH/ĐU ngày 27/12/2016 của Đảng 
ủy BĐBP tỉnh về việc đẩy mạnh việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Trung tá Bùi Xuân Trường, đồn 
trưởng, Đồn Biên phòng Hòa Minh, 
BĐBP tỉnh Bình Thuận. 
Bản thân quán triệt nghiêm túc và đầy 
đủ về Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ 
thị 87 của QUTW về đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết 
TW 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức 
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phong cách Hồ Chí Minh cho 100% cán 
bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị.  
- Xây dựng kế hoạch, chương trình hành 
động và triển khai quán triệt, học tập các 
chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh và các tác phẩm của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đến 100% cán bộ, chiến sỹ 
trong đơn vị được tham gia học tập tư 
tưởng, tấm gương đạo đức và phong 
cách Hồ Chí Minh. 
-  Chi bộ xây dựng quy định chuẩn mực 
đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, 
sát với thực tế của đơn vị, đồng thời 
lồng ghép vào quá trình thực hiện và 
phát động phong trào thi đua đặc biệt 
“Phát huy truyền thống, cống hiến tài 
năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, 100% 
cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong đơn 
vị đăng ký thực hiện. Cấp uỷ, ban chỉ 
huy đơn vị đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, 
tầm quan trọng của việc “ Học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với 
BĐBP”; tập trung lãnh đạo, quán triệt, 
triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị 
quyết, kế hoạch, hướng dẫn của trên; xác 
định quyết tâm, trách nhiệm của từng tổ 
chức, cá nhân để thực hiện. Qua học tập 

lối sống, những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ 
gắn với Cuộc vận động “Phát huy 
truyền thống, cống hiến tài năng, 
xứng danh bộ đội Cụ Hồ” và “Phát 
huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, 
sống có tình thương, đề cao trách 
nhiệm”.  
- Chỉ đạo Trinh sát, PCMT&TP làm 
tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, xác 
minh kết luận 232/232 nguồn tin, vụ 
việc đạt 100%, tổ chức nắm tình hình 
421 buổi/521 lượt cán bộ. Chỉ đạo 
phát hiện, bắt và ra quyết định khởi 
tố, điều tra ban đầu 26 vụ/38 đối 
tượng vận chuyển, tàng trữ, mua bán 
trái phép chất ma túy. Xử phạt vi 
phạm hành chính 259 trường hợp, nộp 
ngân sách nhà nước trên 250 triệu 
đồng. Phối hợp với lực lượng PC 
47/CA tỉnh Bình Thuận, CA huyện 
Tuy Phong bắt 45 vụ/108 đối tượng, 
có hành vi tàng trữ, mua bán ma túy, 
đánh bạc… giữ vững ANTT địa bàn.  
- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm 
soát để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà 
nước của BĐBP, tổ chức tuần tra trên 
sông, bãi ngang 113 lượt/492 CB, CS 
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tư tưởng và đạo đức của Bác, cán bộ, 
đảng viên, đoàn viên trong đơn vị đã 
chuyển biến về nhận thức, xác định rõ 
nhiệm vụ chính trị, phát huy tính tự giác 
trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành 
nghiêm kỷ luật, điều lệnh của Quân đội, 
nhiệt tình trong công tác, nâng cao tính 
tiết kiệm (tiết kiệm điện, nước sinh hoạt, 
văn phòng phẩm, đổi mới hình thức 
cưới, hỏi theo hướng tiết kiệm văn hoá, 
vui vẻ, lành mạnh). 
- Cán bộ, chiến sĩ giúp dân hàng trăm 
ngày công chống biển xâm thực, phòng 
chống bão, lụt. Chủ động phối hợp với 
Công an bắt 24 vụ/48 đối tượng mua 
bán, sử dụng trái phép chất ma tuý thu 
được 7,9683 gam hêrôin; 19,4802gram 
cần sa; 12.188.000 triệu đồng; 21 điện 
thoại di động;03 xe máy. Đơn vị đã bắt 
và ra quyết định khởi tố 04 vụ/07đối 
tượng thu được 0,3637gam hêrôin; 
19,4802 gam cần sa; 1.492.000đ; 03 
ĐTDĐ, theo đúng  pháp luật. Tham gia 
ủng hộ vật chất và hàng trăm ngày công 
sửa chữa 08 nhà cho gia đình chính sách, 
gia đình nghèo. Thăm và tặng quà 12 gia 
đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn 
trị giá 2.400.000đ. Phối hợp với Phòng 

tham gia; đăng ký kiểm chứng 8.833 
lượt tàu cá/46.085 lượt lao động; phối 
hợp cảng cá Phan Rí Cửa sắp xếp bến 
bãi 98 lần/218 đồng chí tham gia; hỗ 
trợ đăng kiểm tàu cá 125 buổi/106 
lượt CB, CS; Kiểm tra - giám sát Biên 
phòng các tàu tại Bến cảng xăng dầu 
LPG, Dương Đông Hòa Phú; tiếp 
nhận giải quyết các vụ đâm va, tranh 
chấp ngư trường trên biển đúng theo 
quy định pháp luật. 
- Tổ chức 03 buổi tuyên truyền/158 
người là chủ phương tiện, tổ trưởng 
các tổ đoàn kết và ANTQ; nội dung 
về chủ quyền biển đảo, không vi 
phạm vùng biển nước ngoài, Luật an 
ninh mạng, thông tin về dự thảo Luật 
đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. 
Cử 98 lượt cán bộ VĐQC phối hợp, 
tham gia tuyên truyền đặc biệt được 
08 buổi/472 người (155 phụ nữ, 70 
chức sắc tăng ni, 97 người dân, 150 
thanh niên) tại địa bàn Phan Rí Cửa; 
chỉ đạo sinh hoạt 32 lượt tổ thuyền 
đoàn kết/161 lượt thuyền viên tham 
gia; 31 lượt tổ tự quản ANTT/302 
thành viên. Cùng với cấp ủy, chính 
quyền thị trấn Phan Rí Cửa thăm hỏi, 
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khám y tế phường Mũi Né và cấp thuốc 
cho 326 lượt người, trị giá 4.752.000đ. 
Duy trì sinh hoạt 19 tổ đoàn kết /172 
thuyền/1015 lao động, đảm bảo thông 
tin liên lạc phục vụ cho công tác phòng 
chống lụt, bão, TKCN. Tham gia xây 
dựng đô thị văn minh có 146 lượt cán 
bộ, chiến sỹ phối hợp với các đoàn thể 
địa phương làm vệ sinh môi trường. 
- Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, 
tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ. Tích cực 
xây dựng khu tập trung tăng gia sản xuất 
có hiệu quả kinh tế cao. Trong từng năm 
các chỉ tiêu thịt, cá 2004kg/36 người 
(đạt 85,6%) ; nước mắm đạt 748 lít/36 
người (đạt 147,5%); rau, củ, quả các loại 
đạt 5740kg/36 người (đạt 100,8%) đưa 
vào bữa ăn 2000đ/người/ngày; Tổng thu 
từ tăng gia sản xuất là 86.958.000đ (đạt 
87 %). Đơn vị đạt bếp nuôi quân giỏi, 
quân số khoẻ đạt 98 %. 
Chi bộ TSVM, đơn vị VMTD, các tổ 
chức quần chúng VMXS (2016 - 2018); 
đơn vị đạt Danh hiệu Quyết thắng (2016 
- 2018). 
Khen thưởng : Bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ (2016), Bằng khen của 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (2016), Bằng 

trao tặng quà cho 39 hộ gia đình / 
21.900.000 đồng có thân nhân tham 
gia vào vụ việc ngày 10, 11 tháng 6 
năm 2018. Tham mưu cho UBND 
huyện và 04 địa phương (03 xã, 01 thị 
trấn) tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện 
ngày Biên phòng toàn dân và 20 năm 
thực hiện Pháp lệnh BĐBP, đề nghị 
cấp trên xét khen thưởng cho 04 tập 
thể và 5 cá nhân.  
- Chỉ đạo Chi đoàn phối hợp với các 
chi đoàn kết nghĩa tham gia làm vệ 
sinh, thu gom rác dọc bờ biển Phan Rí 
Cửa được hơn 5,5km. Gửi 5.149 bài 
dự thi tìm hiểu về “Biên giới và 
BĐBP” chào mừng 60 năm ngày 
truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày 
Biên phòng toàn dân. 
- Tích cực tham mưu giúp địa phương 
xây dựng, củng cố hệ thống chính trị 
cơ sở, phát triển kinh tế xã hội, giúp 
dân xóa đói, giảm nghèo; cán bộ, 
chiến sĩ đóng góp 148 ngày công giúp 
địa phương xã Hòa Phú, Hòa Minh 
làm đường thực hiện chương trình 
nông thôn mới; giúp dân chống biển 
lở xâm thực 128 công lao động, đắp 
136 bao cát. Cử 48 lượt cán bộ, chiến 
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khen của Tỉnh ủy (Chi bộ đạt Trong sạch 
vững mạnh cấp trên cơ sở 05 năm liền), 
Cờ thi đua của UBND tỉnh (2016, 2017), 
Đơn vị Quyết thắng (2016 - 2018)… 

sỹ tham gia làm đường giao thông 
nông thôn xã Hòa Minh với chiều dài 
500 mét. Tặng quà nhân dịp lễ, tết trị 
giá hơn 2,5 triệu đồng. Phối hợp khám 
chữa bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí 
cho 950 người nghèo, tặng 250 xuất 
quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo 
trị giá gần 400 triệu đồng. Hỗ trợ 
bằng tiền mặt 03 em học sinh mỗi 
tháng 500.000đ/tháng/18 tháng = 27 
triệu đồng theo chương trình “Nâng 
bước em đến trường”, 01 gia đình 
chính sách xã Hòa Minh 400.000 
đ/tháng/24 tháng = 9,6 triệu đồng. 
Vận động tặng 1000 cuốn vở viết, cho 
100 em học sinh, trị giá 5 triệu đồng 
nhân dịp khai giảng vào đầu năm học 
mới. 
- Đảm bảo định lượng, nhu cầu cơ cấu 
bữa ăn hợp lý, dinh dưỡng; thực hiện 
công khai tài chính hàng ngày; bố trí 
khu nhà ăn chính quy; tích cực TGSX 
đưa thêm vào bữa ăn cho bộ đội. Kết 
quả hàng năm: Rau xanh 9.002 
kg/6.570 kg đạt 137%; Thịt, cá các 
loại 3.064 kg/3.050 kg đạt 100,5%; 
Nước mắm 740 lít/680 lít đạt 108,8%; 
Giá trị thu từ TGSX 
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75.900.000đ/58.500.000 đạt 129,7%; 
Đưa vào ăn thêm 2.500đ/người/ngày; 
Ăn thêm lễ tết 41.373.000đ; Chi phúc 
lợi khoảng 60 triệu đồng, duy trì xây 
dựng bếp nuôi quân giỏi, quản lý 
quân nhu tốt. Thường xuyên quan tâm 
chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, tỉ lệ 
quân số khỏe đạt 98,5%, giảm tỉ lệ 
mắc bệnh thông thường; 100% CB, 
CS có sổ (phiếu) sức khỏe và được 
khám sức khỏe định kỳ; đơn vị duy trì 
vườn thuốc nam bảo đảm đủ diện tích, 
chủng loại cây, nhóm cây theo quy 
định. Xây dựng quân y đạt tiêu chuẩn 
“Đơn vị quân y 5 tốt và chiến sỹ quân 
y làm theo lời Bác”. 
2. Thượng úy Dương Văn Sơn, 
Chính trị viên đại đội huấn luyện, 
tiểu đoàn huấn luyện. 
- Trên cương vị Chính trị viên đại đội 
huấn luyện, Tiểu đoàn Huấn luyện - 
cơ động. Là người trực tiếp thực hiện 
công tác giảng dạy đối với chiến sỹ 
mới, luôn chủ động đổi mới hình 
thức, phương pháp giảng dạy chính trị 
tại đơn vị cơ sở. Bản thân tích cực 
tham gia phong trào“ Bộ đội biên 
phòng chung sức xây dựng nông thôn 
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mới” Trong làm đường giao thông 
nông thôn, đã phối hợp với các xã 
đoàn, ban ngành đoàn thể địa phương, 
bê tông hóa được 2,8 km, cải tạo 6,5 
km đường đất, 02 cây cầu dân sinh, 
nạo vét 12,4 km kênh mương nội 
đồng. Sửa chữa, làm mới  05 căn nhà 
cho bà con nhân dân, với tổng số tiền 
18. 500.000 đồng,  05 phòng học với 
trị giá 5.500.000 đồng.. Bản thân đã 
vận động 36 em học sinh bỏ học trở 
lại lớp, thường xuyên thăm hỏi, động 
viên các em trong học tập, như tặng 
sách vở, cặp và hỗ trợ các em có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn  yên tâm  đến 
trường với tổng số tiền trị giá 
8.800.000 đồng. Là cá nhân điển hình 
tiên tiến của BĐBP tỉnh giai đoạn 
2013 - 2018, đi đầu trong các phong 
trào thi đua của đơn vị, được đồng đội 
và nhân dân địa phương tin yêu, quý 
mến. 
      - Khen thưởng: 
      + 01 Bằng khen của Bộ Tư lệnh 
Bộ đội Biên phòng năm 2019. 
      + 02 Bằng khen UBND tỉnh Bình 
Thuận, số QĐ: 2370-QĐ/UBND và số 
3190-QĐ/UBND ; 
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      + 01 Bằng khen Tỉnh ủy Bình 
Thuận năm 2018, Số 1036-QĐ/TU; 
      + 01 Bằng khen Bộ giáo dục và 
Đào tạo năm  2017. Số 4772-
QĐ/BGDDT; 
      + 02 Bằng khen Trung ương Đoàn 
năm 2017, 2019. Số 659/TWĐTN; Số 
1016/TWĐTN;  
      + 01 Bằng khen Trung ương Hội 
Liên hiệp thanh niên Việt Nam năm  
2017, Số 289/KT-TWH; 
      + 02 Năm  đạt danh hiệu chiến sỹ 
thi đua cơ sở  2018 và 2019 , 01 Năm 
đạt danh hiệu chiến sỹ Tiên tiến 2017. 
      + 04 Giấy khen Bộ chỉ huy BĐBP 
tỉnh Bình Thuận; 
      + 08 Giấy khen tỉnh Đoàn Bình 
Thuận; và 03 Giấy khen Đoàn thanh 
niện Cụm Miền Đông Nam Bộ. 

10 

Đảng ủy 
Quân sự 

(Quý I: 03 tập thể 
- 

03 cá nhân) 

Quý I 
 

1. Ban doanh trại, Phòng Hậu cần: 
Ban Doanh trại là cơ quan tham mưu Bộ 
CHQS tỉnh về công tác bảo đảm doanh 
trại, doanh cụ, điện nước… cho các cơ 
quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh. 
Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ 
quan, đơn vị thực hiện kế hoạch xây 
dựng cơ bản, quản lý nhà đất đúng quy 
định đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quản lý 

1. Trương Bá Linh - Trung tá, 
Trưởng Ban Chính sách, Phòng 
Chính trị - Điển hình về công tác tìm 
kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. 
Là cơ quan trực tiếp quán triệt và 
tham mưu triển khai Quyết định 1237 
ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính 
phủ về phê duyệt Đề án tìm kiếm và 
quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 
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chắc thực trạng doanh trại, doanh cụ, 
công tác doanh trại trong Bộ CHQS tỉnh. 
Bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực 
nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên thuộc 
quyền. Phối hợp, hiệp đồng với các cơ 
quan, đơn vị trong và ngoài đơn vị có 
liên quan. Ban Doanh trại thuộc Phòng 
Hậu cần hiện nay có 04 đồng chí; 01 
Trưởng ban, 03 Trợ lý, trong đó 03 sỹ 
quan và 01 đồng chí QNCN giữ chức sĩ 
quan. Tập thể Ban luôn đoàn kết, thống 
nhất cao, luôn nêu cao tinh thần trách 
nhiệm trong rèn luyện chấp hành kỷ luật 
và thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ 
được giao.  
 Căn cứ vào kế hoạch và hướng 
dẫn của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh; Đảng 
ủy, Phòng Hậu cần; Chi bộ, Ban Doanh 
trại đã quán triệt mục đích, ý nghĩa CVĐ 
và được tiến hành chặt chẽ, khoa học, 
sát với tình hình thực tiễn và sự chỉ đạo, 
hướng dẫn của trên; gắn lãnh đạo tổ 
chức thực hiện CVĐ với đẩy mạnh việc 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh, khắc phục khuyết điểm 
sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình 
theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) 
về xây dựng Đảng. Điều quan trọng của 

2020 và những năm tiếp theo trên địa 
bàn tỉnh, lúc đó bản thân tôi còn là 
Trợ lý, được phân công phụ trách 
mảng công tác giải quyết hồ sơ theo 
các QĐ 290, 142, 62 của Thủ tướng 
Chính phủ nhưng trước tình hình của 
ban chưa tăng cường trợ lý phụ trách 
cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt 
liệt sỹ nên bản thân phải kiêm nhiệm 
cả 02 nhiệm vụ. Đối với công tác tìm 
kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ bản thân 
có nhận thức đây không phải là một 
công tác chuyên môn đơn thuần (có 
nghĩa là không phải chỉ cần nắm vững 
các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 
cấp trên là có thể làm tốt nhiệm vụ); 
mà công việc này ngoài trách nhiệm 
ra cần phải có một tình cảm, biết thấu 
hiểu, cảm thông và chia sẻ với những 
nổi đau, sự dằn vặt của bao thế hệ 
thân nhân của các liệt sỹ đến nay vẫn 
chưa tìm được mộ người thân (nhiều 
người mẹ liệt sỹ lời trăn trối sau cùng 
là “tụi con phải ráng tìm cho được mộ 
của thằng ba, thằng tư cho mẹ”)…. 
Xác định đây là công việc thể hiện sự 
tri ân, biết ơn đối với các anh hùng 
liệt sỹ; một chủ trương, chính sách 
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công tác lãnh đạo, chỉ đạo là phải làm 
cho CVĐ thực sự đi vào đời sống, trở 
thành hành động thường nhật của mỗi 
đồng chí trong Ban. Do đó chi bộ, Ban 
Doanh trại luôn làm tốt công tác giáo 
dục, quán triệt cho mọi cán bộ, đảng 
viên có nhận thức sâu sắc về vị trí, ý 
nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của 
CVĐ; truyền thống của dân tộc, Quân 
đội, đơn vị và địa phương; khơi dậy 
niềm vinh dự, tự hào được là người quân 
nhân cách mạng, cán bộ, chiến sĩ của 
QĐND Việt Nam anh hùng, là “Bộ đội 
Cụ Hồ” - bộ đội của dân. Qua đó, nâng 
cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm 
chất đạo đức của người quân nhân cách 
mạng; đặt lợi ích chung lên trên lợi ích 
riêng; ra sức học tập, nâng cao trình độ, 
kiến thức, kinh nghiệm và phương pháp, 
tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu 
ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng 
Ban, xây dựng Quân đội, LLVT tỉnh 
trong tình hình mới; khắc phục mọi biểu 
hiện nhận thức không đúng, thiếu tinh 
thần trách nhiệm, làm việc cầm chừng, 
ngại khó, ngại khổ, hiệu quả công tác 
thấp, “bệnh thành tích” và các biểu hiện 
tiêu cực khác của cán bộ trong Ban. (Đối 

trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta 
trong công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”; 
“Uống nước nhớ nguồn”. Để tham 
mưu cho cấp trên chỉ đạo và triển khai 
thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, 
quy tập HCLS trên địa bàn, ngoài việc 
tập trung nghiên cứu nắm vững đầy 
đủ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo 
của trên, bản thân còn phải tìm hiểu 
qua nhiều tài liệu, hồ sơ, qua các nhân 
chứng sống, qua các đồng chí là cán 
bộ chính sách các thời kỳ…..để tích 
lũy, hình thành một kiến thức tương 
rộng liên quan đến liệt sỹ và mộ liệt 
sỹ. Từ đó mới có thể vận dụng trong 
quá trình thu thập, xác minh thông tin 
về mộ liệt sỹ để có cơ sở kết luận, quy 
tập hoặc dùng để tư vấn, giải thích, 
hướng dẫn, chia sẻ, động viên cho các 
thân nhân đến địa phương tìm mộ liệt 
sỹ (khi được bản thân mình cung cấp 
thông tin liên quan đến trận đánh, số 
lượng liệt sỹ hy sinh, việc chôn cất, 
việc quy tập sau ngày giải phóng….dù 
họ chưa biết phần mộ của người thân 
nhưng biết chắc chắn hài cốt đã được 
đưa vào NTLLS thì cũng đã an 
lòng)…. 
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với Ban Doanh trại công việc chuyên 
môn phải đúng quy trình, nhất là xây 
dựng cơ bản, đất quốc phòng phải đúng 
luật nên rất dễ va chạm, hiểu nhầm). Xác 
định thực hiện CVĐ là một nội dung của 
công tác xây dựng Đảng và rèn luyện 
đội ngũ cán bộ, đảng viên nên chi bộ, 
Ban Doanh trại thực hiện “xây” đi đôi 
với “chống”, lấy nhân tố tích cực đẩy lùi 
tiêu cực, tích cực đấu tranh chống mọi 
biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, cá nhân chủ nghĩa, xử 
lý hài hòa các mối quan hệ, giữ vững sự 
đoàn kết, thống nhất trong Ban “nói đi 
đôi với làm”, cấp trên làm gương cho 
cấp dưới. Mặc dù khối lượng công việc 
nhiều, quân số hạn chế song, dưới sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chi bộ và 
điều hành của ban, nêu cao tinh thần 
trách nhiệm và sự nổ lực phấn đấu của 
từng cá nhân Ban Doanh trại đã làm tốt 
công tác tham mưu  Bộ CHQS tỉnh tạo 
nguồn, triển khai tốt công tác đầu tư 
XDCB, thực hiện xây dựng mới, nâng 
cấp, sửa chữa hệ thống kho và các công 
trình với tổng kinh phí xây dựng cơ bản 
trong 05 năm qua là 193,1 tỷ đồng; xây 
dựng Ban CHQS huyện Đức Linh 

Trong chiến tranh, sự khốc liệt, khó 
khăn, thiếu thốn không chỉ đối với 
những đồng chí còn sống đang công 
tác, chiến đấu mà cả đối với các đồng 
chí đã ngã xuống; nhiều đồng chí hy 
sinh trong nhiều trường hợp, được 
chôn cất trong nhiều điều kiện khác 
nhau…đến nay, khi chiến tranh đã lùi 
xa hơn 44 năm, với sự biến đổi mạnh 
mẽ của thời gian; tác động của con 
người, thời tiết, khí hậu; nhiều nhân 
chứng của 02 thời kỳ kháng chiến nay 
già yếu đi hoặc đã mất….nên khó 
khăn nhất hiện nay là thiếu thông tin 
về mộ liệt sỹ, hoặc thông tin không cụ 
thể (nghi ngờ, nghe nói…) nên cần 
phải tốn nhiều thời gian, công sức để 
đi xác minh, thu thập thông tin, mở 
hội nghị nhân chứng để kết luận một 
cách khách quan, khoa học, chặt chẽ, 
cụ thể … 
Để tìm kiếm, quy tập được hài cốt liệt 
sỹ trên địa bàn cần phải làm tốt công 
tác thông tin tuyên truyền để thu thập 
thông tin. Ngoài việc tham mưu cho 
Ban Chỉ đạo, Bộ CHQS tỉnh, Phòng 
Chính trị triển khai theo hệ thống 
thông qua chủ trương, kế hoạch chung 



77 

 

(12,048 tỷ đồng); xây dựng nâng cấp 
doanh trại 3 đại đội, kho dự trữ lương 
thực thực phẩm và kho đạn/Ban CHQS 
huyện Phú Quý (33,084 tỷ đồng); Xây 
dựng doanh trại 01 trung đội, bể nước và 
xử lý nước, điện năng lượng đảo Cù Lao 
Câu (14,633 tỷ đồng); Nhà ở cán bộ cơ 
quan Bộ CHQS tỉnh (9 tỷ đồng); Đập 
thủy lợi Hàm Liêm-Hàm cần (35,647 tỷ 
đồng) Tường rào bảo vệ sân bay Phú 
Quý (2,464 tỷ đồng); Trạm sửa chữa 
tổng hợp Phú Quý (5,339 tỷ đồng); sửa 
chữa cửa nhà pháo Đại đội 5 pháo hỗn 
hợp (0,506 tỷ đồng); Cải tạo Trạm khách 
T18 (3 tỷ đồng). (trong đó ngân sách 
quốc phòng 140,6 tỷ đồng, ngân sách địa 
phương 52,35 tỷ đồng). Thực hiện chuẩn 
bị đầu tư, xin chủ trương đầu tư năm 
2018 và những năm sau Nâng cấp xây 
dựng cơ quan Bộ CHQS tỉnh (125 tỷ); 
Xây dựng Trường Quân sự tỉnh (10,468 
tỷ); Xây dựng Bệnh xá (9,886 tỷ đồng); 
Trung tâm Giáo dục quốc phòng tỉnh 
(11,925 tỷ đồng); xây dựng Trung đoàn 
812 (15 tỷ đồng); Xây dựng doanh trại 
Ban CHQS các địa phương Phan Thiết, 
La Gi, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong, 
Bắc Bình (TMĐT 122 tỷ).. Tham mưu 

với nhiều giải pháp quan trọng, đột 
phá như: làm phóng sự, tin, bài, in ấn 
tờ rơi, thư ngỏ gửi đến các tổ chức cá 
nhân…đối với bản thân khi tiếp xúc 
với các thành phần có liên quan trong 
mọi điều kiện đều hỏi thăm về mộ liệt 
sỹ, qua đó đã nắm bắt được một số 
thông tin, sau khi tự đi khảo sát, thu 
thập, xác minh… khi đủ cơ sở triển 
khai cho các huyện củng cố hồ sơ quy 
tập hoặc khi thấy không đủ cơ sở 
mình trao đổi, thông báo lại cho người 
cung cấp thông tin biết… ; 
Đối với các thông tin về mộ liệt sỹ có 
số lượng lớn (thông tin về 80 mộ ở 
Láng 104 xã Hồng Phong, 05 mộ ở 
bãi rác Xa Thô xã Hàm Trí, 04 mộ ở 
Gò Bồi xã Hàm Mỹ), mộ tập thể (02 
mộ tập thể ở Động Bà Hòe, mộ tập 
thể ở Bàu Ốc, mộ tập thể ở Phú 
Long), thông tin phức tạp (05 mộ ở 
bực Chà Và thị trấn Liên Hương, mộ 
ở Núi Sao Mai/ Bình An)…đây là các 
thông tin không cụ thể, còn lơ mơ nên 
còn tồn đọng cho đến nay. Bản thân 
đều báo cáo xin ý kiến để đích thân đi 
xác minh. Việc xác minh thông tin về 
mộ liệt sỹ hiện nay không hề đơn 
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địa phương hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa, 
xây dựng mới doanh trại phục vụ huấn 
luyện chiến sĩ mới tại Ban CHQS huyện 
Hàm Thuận Nam, Trường Quân sự tỉnh 
và huyện Phú Quý 2.050 triệu đồng; các 
cơ quan, đơn vị, địa phương đã đầu tư 
củng cố sửa chữa doanh trại, điện, nước, 
xây dựng cảnh quan môi trường với kinh 
phí 67.388 triệu đồng bằng nguồn kinh 
phí địa phương hỗ trợ, với 12.724 ngày 
công lao động; phối hợp Cục Bản đồ/Bộ 
Tổng Tham mưu hoàn chỉnh hồ sơ đo 
đạc 63 vị trí đất quốc phòng. Bảo đảm 
đủ tiêu chuẩn điện, nước cho các cơ 
quan, đơn vị, đặc biệt chú trọng bảo đảm 
điện, nước cho cán bộ, chiến sỹ làm 
nhiệm vụ tại đảo Cù Lao Câu/Ban 
CHQS huyện Tuy phong và các chốt của 
Ban CHQS huyện Phú Quý Bảo đảm 
điện 5.104 triệu đồng, trong đó kinh phí 
quốc phòng 3.419 triệu đồng, địa 
phương 1.685 triệu đồng; bảo đảm nước 
1.989 triệu đồng, trong đó kinh phí quốc 
phòng 1.347 triệu đồng, địa phương 642 
triệu đồng. Ngoài kết quả trực tiếp nêu 
trên ban còn tham gia các phong trào 
khác do cơ quan Bộ chỉ huy tổ chức. 
Trong năm qua tập thể Ban không để 

giản, phải đi đến hàng chục người từ 
cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị tham 
gia chiến đấu trên địa bàn; đội công 
tác trong kháng chiến, lực lượng mật, 
người dân lớn tuổi sống lâu năm trên 
địa bàn; cán bộ quân sự xã các thời 
kỳ, cán bộ đội quy tập mộ trước đây, 
kể cả những người trước đây là lính 
biệt kích, bảo an, lính nghĩa quân; tra 
lục danh sách liệt sỹ tìm những trường 
hợp cùng ngày hy sinh, nghiên cứu 
lịch sử để xác định lực lượng tham 
gia, phối thuộc, phục vụ….để tìm 
kiếm thông tin có liên quan hay củng 
cố thêm cơ sở để kết luận. Việc đến 
từng nhà, gặp từng người không phải 
lúc nào cũng thuận lợi; có nhiều 
trường hợp phải gặp vào lúc cuối 
ngày, khi về đến nhà đã gần 09 giờ 
tối; nhiều nhân chứng không phải lúc 
nào cũng cung cấp ngay những điều 
mình tìm hiểu mà hẹn lại vài ngày sau 
quay trở lại hoặc để thông qua điện 
thoại mới cung cấp được (thường thì 
từ 5 đến 10 phút gọi); nhiều trường 
hợp đến gặp chẳng cung cấp được 
thông tin gì, mà chỉ hướng dẫn mình 
đến tìm những người khác để tìm 
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xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật của 
quân đội. Với những thành tích như vậy 
chưa phải là lớn nhưng tập thể Ban nhận 
thấy thực hiện chức năng, nhiệm vụ 
chính trị trung tâm được giao cũng là 
một mặt công tác góp phần tích cực vào 
sự vững mạnh của LLVT quân khu nói 
chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng. Bên 
cạnh những kết quả đạt được, trong quá 
trình thực hiện CVĐ “Phát huy truyền 
thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ 
đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh của Ban Doanh trại vẫn còn những 
khó khăn nhất định. Do khối lượng công 
việc nhiều, cán bộ làm việc ban đêm và 
cả ngày nghĩ; thường xuyên công tác xa 
nhà; điều kiện kinh tế gia đình các đồng 
chí trong Ban rất khó khăn, con nhỏ, đã 
tác động không nhỏ đến nhiệm vụ 
chuyên môn, bên cạnh đó công việc xây 
dựng cơ bản, sửa chữa doanh trại, mua 
sắm vật chất, doanh cụ phải đúng quy 
trình, thủ tục theo pháp luật và quy định 
tài chính, do yêu cầu công việc phải đẩy 
nhanh tiến độ hoàn thành nên nhiều lúc 
Ban cũng gặp rất nhiều khó khăn, phải 
làm việc nhiều nơi, đôn dốc, thuyết phục 

hiểu…. 
Việc tham gia công tác quy tập tại 
nhiều vị trí cũng hết sức khó khăn, 
gian khổ, phải đi bộ leo đèo, lội suối 
gần cả ngày đường hoặc ở lại qua đêm 
trong rừng gặp phải thời tiết không 
thuận lợi, mưa gió …. Khi bản thân 
tham gia việc xác minh, khảo sát, quy 
tập mộ liệt sỹ nên có một số công việc 
chuyên môn phải  thực hiện vào các 
ngày nghỉ, giờ nghỉ… 
Mặc dù, quá trình thực hiện gặp nhiều 
khó khăn nhưng với tất cả trách nhiệm 
và tình cảm nên bản thân đã thu thập, 
củng cố nhiều thông tin, giúp cho hội 
nghị các cấp kết luận được nhiều 
thông tin quan trọng và bản thân trực 
tiếp cùng tham gia tìm kiếm, quy tập 
được 57 hài cốt liệt sỹ (04 mộ ở Bệnh 
xá cháy/ khu vực Đèo Gió lạnh/ 
Thuận Minh; 02 mộ tập thể/ 09 Ls ở 
Động Bà Hòe/ Hàm Đức; 13 mộ tại 
An Thạnh/ Bình An; 13 mộ ở Láng 
104/ Hồng Phong; 1 mộ tập thể /03 Ls 
ở Bờ lũy thôn Hòa Bình/ Sông Lũy; 
04 mộ ở Gò Bồi/ Hàm Mỹ; 05 ở Xa 
Thô/ Hàm Trí; 05 liệt sỹ ở xã Hàm 
Hiệp và Phong Nẫm trong năm 
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nhiều chỗ, gặp nhiều cơ quan chuyên 
môn mới hoàn thành được nhiệm vụ; 
việc giải quyết đất quốc phòng hết sức 
khó khăn, giải quyết thì đụng tới lợi ích 
kinh tế của nhân dân và phải hiểu biết và 
cán bộ tự tìm hiểu lai lịch, nguồn gốc 
các hộ dân lấn chiếm, đề xuất cách xử lý 
để tham mưu cấp trên có hướng giải 
quyết dứt điểm. Nhưng trên hết là sự 
đoàn kết, nhất trí anh em trong Ban, biết 
chia sẽ, động viên, hỗ trợ giúp đỡ nhau 
trong công việc và đó là sự quan tâm, 
chỉ bảo của Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, 
Thủ trưởng Phòng Hậu cần và các đồng 
nghiệp, tập thể Ban Doanh trại vượt khó 
khăn, luôn hoàn thành nhiệm vụ mà 
Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh giao cho.  

2019…), góp phần cùng cả tỉnh với 
139 hài cốt trong 05 năm qua;  
 Trong tình hình hiện nay, với 
số lượng hài cốt liệt sỹ còn lại trên địa 
bàn sơ bộ được xác định khoảng gần 
2.000; với những đặc điểm, những 
khó khăn nêu trên và mỗi ngày qua đi 
thì khó khăn càng thêm khó khăn. Để 
tìm kiếm, quy tập được đa số hài cốt 
còn lại trong thời gian đến thì việc 
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp của 
trên, nhất là công tác lập bản đồ là 
giải pháp  quan trọng, Vì vậy, khi 
được triển khai thực hiện chủ trương 
trên, bản thân đã nghiên cứu, thu thập 
các nguồn dữ liệu, tham mưu nhiều 
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở sát 
với đặc điểm, tình hình thực tế ở địa 
phương. Hy vọng, qua triển khai đầy 
đủ các nội dung ở các cấp; có sự vào 
cuộc của các cấp, ngành…tất cả cán 
bộ có liên quan hiểu, gắn trách nhiệm 
và tình cảm; biết phát huy sức mạnh 
của cả hệ thống chính trị và toàn thể 
nhân dân trong tỉnh thì công tác tìm 
kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của tỉnh 
ta sẽ đạt được những kết quả nhất 
định. 
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 Thời gian tới, tiếp tục hưởng 
ứng tích cực các nội dung Cuộc vận 
động Cuộc vận động “Phát huy truyền 
thống, cống hiến tài năng, xứng danh 
Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh; bản thân sẽ phát huy hơn nữa 
những kết quả đạt được, khắc phục 
những khó khăn, tích cực tham mưu 
cho Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Bộ CHQS 
tỉnh và triển khai thực hiện hiệu quả 
Đề án tìm kiếm, quy tập và Đề án xác 
định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thong tin. 
Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu trên 
giao, góp phần xoa dịu phần nào nổi 
đau của các thân nhân đang ngày đêm 
mỏi mòn đợi chờ thông tin về hài cốt 
của liệt sỹ. 

2. Đại đội Trinh sát 5: là đơn vị độc lập 
trực thuộc Bộ CHQS tỉnh, quân số dao 
động từ 30 đến 46 đồng chí; cán bộ, 
đảng viên từ 15 đến 17 đồng chí (do 
chuyển công tác, đảng viên là HSQ- CS 
ra quân). Phần lớn cán bộ, đảng viên xa 
nhà, đã lập gia đình, đảng viên trẻ tuổi 
còn khó khăn về nhà ở và thu nhập. 
Nhiệm vụ của đơn vị là tập trung huấn 
luyện, làm nhiệm vụ A2, SSCĐ và chiến 

2. Ngô Ngọc Trung - Thượng úy, 
Phó Đại đội trưởng Đại đội TG74, 
Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận - Điển 
hình về tích cực tham gia các Hội thi 
sáng tạo, cải tiến mô hình học cụ huấn 
luyện. 
Bản thân tôi nhận thấy việc sáng kiến, 
cải tiến kỹ thuật tạo ra những giá trị, 
sản phẩm mới, những đột phá vượt 
bậc nhằm mục đích phục vụ trong quá 
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đấu thắng lợi trong mọi tình huống; 
ngoài ra còn thực hiện một số nhiệm vụ 
đột xuất khác do Bộ CHQS tỉnh giao. 
Cơ sở vật chất bảo đảm cho ăn ở, sinh 
hoạt, học tập, huấn luyện còn nhiều khó 
khăn. 
Tuy nhiên, được sự quan tâm, lãnh đạo 
trực tiếp của Đảng ủy quân sự tỉnh, sự 
hướng dẫn của Phòng chính trị. Tập thể 
cấp ủy, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo và 
thực hiện Cuộc vận động “Phát huy 
truyền thống, cống hiến tài năng, xứng 
danh Bộ đội Cụ Hồ” đã đem lại hiệu quả 
thiết thực, góp phần quan trọng nâng cao 
chất lượng xây dựng chi bộ trong sạch 
vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn 
diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được 
giao. 
Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, 
cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội 
Cụ Hồ” với mục đích làm cho cán bộ, 
chiến sĩ trong toàn quân phát huy hơn 
nữa truyền thống cách mạng của dân tộc, 
của Quân đội, bản chất tốt đẹp của “Bộ 
đội Cụ Hồ” ra sức phấn đấu vươn lên 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.   
Nội dung của cuộc vận động rất sâu rộng 
nhưng tập trung chủ yếu vào các nội 

trình học tập, huấn luyện, công tác là 
một trong những nền tản giúp đơn vị, 
lực lượng vũ trang hoàn thành thắng 
lợi mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó 
giúp cho chúng ta có cái nhìn tổng 
quát hơn về tinh thần, thái độ, trách 
nhiệm, chủ động trong học tập, 
nghiên cứu và sáng tạo. 
       Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ CHQS 
tỉnh, chi bộ, đơn vị đã luôn tạo điều 
kiện để tôi luôn luôn cố gắng ra sức 
học tập nâng cao trình độ chuyên môn 
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được 
giao, đổng thời luôn nêu cao tinh thần 
tự giác trong rèn luyện phẩm chất đạo 
đức, lối sống, tác phong làm việc 
khoa học và đặc biệt là niềm đam mê 
sáng tạo, nghiên cứu của tôi được 
phát huy tôi luôn tìm tòi học hỏi, 
nghiên cứu những cách làm hay, 
những cái mới, để đưa ra những sáng 
kiến, cải tiến trong huấn luyện. 
       Hưởng ứng CVĐ Phát huy truyền 
thống cống hiến tài năng, xứng danh 
“Bộ dội cụ Hồ” trong thời gian qua 
bản thân đã có những  sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật như: Năm 2016 với sáng 
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dung như: Xây dựng bản lĩnh chính trị, 
lập trường tư tưởng kiên định, vững 
vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối 
sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, 
đảng viên, hạ sĩ quan - binh sĩ, QNCN, 
CNVCQP; đoàn kết, thương yêu đồng 
chí, đồng đội, đẩy mạnh xây dựng nền 
nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; phát 
huy truyền thống đoàn kết quân - dân, 
thực hiện quân với dân một ý chí; khắc 
phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, quyết 
chiến, quyết thắng. 
Thực hiện Cuộc vận động “Phát huy 
truyền thống, cống hiến tài năng, xứng 
danh “Bộ đội Cụ Hồ”, chi bộ đã quán 
triệt nghiêm túc, đồng thời triển khai 
Nghị quyết chuyên đề, hàng năm đều 
xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận 
động và tổ chức học tập các chuyên đề 
phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” 
một cách nghiêm túc, song song đó là 
thường xuyên làm tốt công tác tuyên 
truyền giáo dục, định hướng tư tưởng, 
hướng dẫn hành động, niềm tin cho cán 
bộ, chiến sĩ. Quá trình tổ chức thực hiện 
Cuộc vận động luôn bám sát tinh thần 
chỉ đạo của tỉnh và cụ thể hoá các nội 
dung, biện pháp tổ chức thực hiện, do 

kiến "Hệ thống báo bia tự động". Năm 
2017 "Cải tiến hệ thống chân bia và 
mặt bia trong luyện tập và bắn đạn 
thật" , bảo đảm gọn, nhẹ hạn chế sức 
lực của Bộ đội trong quá trình bố trí 
bia cho một bài bắn. Năm 2018 với 
sáng kiến "Hệ thống nạp đạn vào day 
băng" được cấp trên đánh giá cao. Với 
những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên 
từng bước đã được áp dụng vào thực 
tiễn đơn vị, góp phần thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của 
đơn vị.  
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đó, các khâu, các bước của nội dung 
thực hiện Cuộc vận động đều tiến hành 
sâu kỷ, tìm chọn những cách làm mới, 
phù hợp với đặc điểm tình hình và chức 
năng, nhiệm vụ của đơn vị. 
Tổ chức cho đảng viên, quần chúng viết 
bản đăng ký phấn đấu học tập, rèn luyện 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” 
phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của 
bản thân. Nội dung đăng ký học tập, rèn 
luyện tập trung vào những hạn chế, 
khuyết điểm của bản thân để phấn đấu 
khắc phục, hoàn thiện phẩm chất, năng 
lực, đáp ứng tốt yêu cầu đòi hỏi của 
nhiệm vụ trong tình hình mới, qua đó 
100% đảng viên, quần chúng đều viết 
đăng ký, sau khi viết xong bản đăng ký 
phấn đấu học tập, rèn luyện theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh, xứng danh 
“Bộ đội Cụ Hồ”, tổ chức thông qua chi 
bộ góp ý, bổ sung; đảng viên tiếp thu, bổ 
sung nội dung góp ý của chi bộ và hoàn 
chỉnh bản đăng ký; Bí thư chi bộ xác 
nhận. Hàng tháng trong sinh hoạt chi bộ, 
đảng viên được phân công báo cáo 
những nội dung đăng ký đã làm được và 
chưa làm được, rút ra nguyên nhân, xác 
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định phương hướng, thời gian khắc phục 
cụ thể.  
Bên cạnh đó là tổ chức các hoạt động thi 
đua nhằm giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, 
QNCN trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm 
vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ huấn 
luyện, SSCĐ, xây dựng chi bộ trong 
sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị 
VMTD, từ đó nâng cao nhận thức về ý 
nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận 
động cho mọi cán bộ, đảng viên, QNCN, 
chiến sĩ trong toàn đơn vị có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, tự giác tu dưỡng, 
rèn luyện phẩm chất đạo đức của người 
quân nhân cách mạng; chống chủ nghĩa 
cá nhân, ngăn chặn sự suy thoái về phẩm 
chất đạo đức lối sống, góp phần xây 
dựng chi bộ TSVM, đơn vị VMTD để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được 
giao trong những năm qua. 
Duy trì thường xuyên việc đọc mẫu 
chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh và chỉ định đảng viên báo cáo kết 
quả học tập, làm theo trong buổi sinh 
hoạt chi bộ, sau đó chi bộ đóng góp, 
đánh giá tình hình làm theo của đảng 
viên và tập thể chi bộ. Lấy kết quả làm 
theo làm một trong những tiêu chí để 
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bình xét thi đua khen thưởng, đánh giá 
phân loại chất lượng đảng viên hàng 
năm. 
Đưa nội dung “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh” vào hoạt động thực tiễn của đơn 
vị, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ 
chính trị trọng tâm, phong trào thi đua 
quyết thắng và thực hiện tốt phong trào 
trào “4 tập trung” của đơn vị (Tập trung 
rèn luyện nâng cao thể lực; Tập trung 
nâng cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ 
cán bộ trong việc duy trì kỷ luật; Tập 
trung đột phá vào công tác tăng gia sản 
xuất; Tập trung đạt giỏi về công tác huấn 
luyện), tích cực xây đơn vị chính quy, 
mẫu mực.  
Ngoài việc học tập thường xuyên, đơn vị 
còn triển khai một số mô hình cụ thể 
trong việc thực hiện Cuộc vận động như: 
* Mô hình Sọt rác thanh niên 
- Ý nghĩa: Nhằm rèn luyện cho cán bộ, 
chiến sĩ có ý thức tự giác, tinh thần trách 
nhiệm, thoái quen trong việc giữ gìn vệ 
sinh trong đơn vị. 
- Hiệu quả của Mô hình: Cán bộ, chiến 
sĩ có nhận thức đúng đắn và hình thành 
thoái quen không vứt rác bừa bãi, khuôn 
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viên đơn vị sạch đẹp và “Sọt rác thanh 
niên” cho đến thời điểm này đơn vị thực 
hiện rất có hiệu quả. 
* Mô hình Hũ bít đồng đội 

Tục ngữ có câu: 
Bầu ơi thương lấy bí cùng 

Tuy là khác giống nhưng chung một 
giàn 

Hay “Lá lành đùm lá rách” 
Nó thể hiện tính nhân văn, đạo đức của 
con người việt nam đó là: Tinh thần 
đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau lúc hoạn nạn, 
ốm đau, bệnh tật và đó cũng là lý do 
“Hũ bít đồng đội” ra đời. 
Quá trình thực hiện mô hình này đã đem 
lại hiệu quả rất thiết thực dù là việc làm, 
hành động rất nhỏ nhưng chứa đựng tình 
cảm rất to lớn và mang tính nhân văn 
sâu sắc, tạo ra một tinh thần đoàn kết 
gắn bó, tình thương, quan tâm lẫn nhau 
cùng nhau vượt qua khó khăn hoàn 
thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 
Qua 05 năm thực hiện Cuộc vận động 
“Phát huy truyền thống, cống hiến tài 
năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh cho đến thời điểm 
này chúng ta khẳng định rằng đã có 
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những chuyển biến, tiến bộ rõ rệt trong 
đội ngũ cán bộ, đảng viên, cụ thể như: 
Nhận thức về ý nghĩa của Cuộc vận 
động được đầy đủ; ý thức chấp hành chế 
độ nền nếp công tác, thời gian làm việc 
nghiêm túc; phương pháp tác phong 
công tác có tính khoa học, tính tích cực, 
chủ động, sáng tạo, ý thức coi trọng chất 
lượng công việc được đề cao, hoàn 
thành nhiệm vụ được giao đúng thời 
hạn, đúng nguyên tắc. Không có biểu 
hiện làm việc cầm chừng hoặc thiếu 
trách nhiệm trong xử lý các công việc; 
thực hiện nói đi đôi với làm, nói ít làm 
nhiều, nói đến đâu làm đến đó và làm có 
chất lượng hiệu quả có chuyển biến tốt. 
Cán bộ chủ trì gương mẫu, làm tấm 
gương sáng cho cấp dưới noi theo; 
không có biểu hiện suy thoái về chính 
trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phai nhạt 
lý tưởng của đảng hoặc giảm sút ý chí 
chiến đấu, nhận thức lệch lạc, mơ hồ 
mất cảnh giác. 
3. Đại đội bộ binh 1, Ban CHQS 
huyện Phú Quý. 
- Xác định công tác huấn luyện sẵn sàng 
chiến đấu là nhiệm vụ chính trị có vị trí, 
vai trò rất quan trọng thường xuyên của 

3. Ngô Phương Hải - Đại úy, Đại đội 
trưởng Đại đội bộ binh 1, Ban 
CHQS huyện Phú Quý - Điển hình 
về phát huy tinh thần trách nhiệm 
trong chỉ huy đơn vị hoàn thành xuất 
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quân đội trong đường lối chiến lược xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng và 
Nhà nước, cùng với sự nghiệp đổi mới 
của đất nước, trước yêu cầu nhiệm vụ 
bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 
Nhận thức được yêu cầu, nhiệm vụ trong 
giai đoạn hiện nay. Bản thân tôi trên 
cương vị Đại đội trưởng cùng với Ban 
chỉ huy đại đội đã tổ chức quán triệt cho 
cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tăng cường 
và đẩy mạnh hơn nữa công tác huấn 
luyện SSCĐ với phương châm huấn 
luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” 
coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên 
sâu, sát với tình huống, phương án chiến 
đấu, đối tượng tác chiến, biên chế trang 
bị, chức năng nhiệm vụ của đơn vị gắn 
với huấn luyện rèn luyện kỷ luật, xây 
dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp 
phần xây dựng Quân đội cách mạng 
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện 
đại. Từ khâu quán triệt sâu kỹ, kết hợp 
với giáo dục chính trị, xây dựng ý chí 
quyết tâm nên 100% cán bộ, chiến sĩ 
trong đơn vị thấy rõ vị trí, ý nghĩa và 
tầm quan trọng trong huấn luyện quân 
sự - giáo dục chính trị, không ngừng học 
tập nâng cao nhận thức chính trị, xây 

sắc mọi nhiệm vụ được giao. 
 Tôi ra công tác, trên cương vị 
Đại đội trưởng. Dưới sự lãnh, chỉ đạo 
của Đảng ủy – Ban CHQS huyện, 
cũng như sự quan tâm theo dõi chỉ 
đạo của thủ trưởng các cấp. Bản thân 
tôi thấy rõ được tầm quan trọng của 
đơn vị, những thuận lợi, khó khăn, do 
đó Tôi cùng Cấp ủy - Ban chỉ huy đơn 
vị đã có suy nghĩ, những bâng khoăn, 
trăng trỡ và đặt ra những câu hỏi là 
làm sao cho đơn vị vững mạnh, huấn 
luyện tốt, kỷ luật nghiêm….Để làm 
tốt được vấn đề đó thì bản thân cùng 
cấp ủy đơn vị phải gắng tinh thần 
trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám 
chịu trách nhiệm vả đưa đơn vị đột 
phá vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm 
như: nâng cao chất lượng HLSSCĐ, 
xây dựng chính quy, duy trì nghiêm 
kỷ luật; xây dựng đoàn kết nội bộ, xây 
dựng CQMT, TGSX. 
          Để hoàn thành nhiệm vụ đó, thứ 
nhất: Cấp ủy-chi bộ hàng tháng ra 
nghị quyết lãnh đạo chặt chẽ, xây 
dựng ý chí quyết tâm cao. Người chỉ 
huy xây dựng kế hoạch thực hiện sát 
với đặc điểm,  tình hình của đợn vị. 
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dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, vươn 
lên làm chủ vũ khí trang bị được biên 
chế. Trước khi bước vào huấn luyện, 
Cấp ủy - Ban chỉ huy đại đội đã tổ chức 
quán triệt Nghị quyết 765 của Quân ủy 
Trung ương về “Nâng cao chất lượng 
huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và 
những năm tiếp theo”; Nghị quyết của 
Đảng ủy Quân sự huyện, Chỉ lệnh huấn 
luyện của Chỉ huy trưởng Ban CHQS 
huyện. Từ đó xây dựng Nghị quyết 
chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện 
SSCĐ đối với đơn vị. 
- Trước khi bước vào thực hiện nhiệm 
vụ huấn luyện, bản thân cùng Ban chỉ 
huy đại đội làm tốt công tác tập huấn, 
bồi dưỡng cán bộ những nội dung mới, 
phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn 
vị, coi đây là khâu then chốt quyết định 
chất lượng và việc hoàn thành nhiệm vụ 
huấn luyện. Trên cơ sở đó xây dựng kế 
hoạch huấn luyện, kế hoạch thông qua 
giáo án, tiến hành thông qua giáo án 
theo phân cấp và rút kinh nghiệm cụ thể 
sau mỗi lần thông qua giáo án nhằm bổ 
sung, điều chỉnh phương pháp cho phù 
hợp với đối tượng. Nội dung, biện pháp 
tiến hành CTĐ, CTCT trong huấn luyện 

Nâng cao nhận thức đúng đắn cho đội 
ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy vai 
trò tiền phong gương mẫu, nói đi đôi 
với làm, sâu sát gần gũi, hiểu rõ tâm 
tư tình cảm, nguyện vọng của từng 
chiến sỹ; nhất là đối với chiến sỹ 
trong đất liền, xa nhà để kịp thời động 
viên, chia sẻ.  
 Trong thư gửi Hội nghị CTV, 
tháng 3/1948. Chủ tịch HCM nhấn 
mạnh:…Đối với bộ đội, CTV phải 
thân thiết như người chị, công bằng 
như người anh, hiểu biết như người 
bạn. Lời của Bác ngắn gọn cô đọng 
súc tích, thể hiện phẩm chất cao đẹp , 
phương pháp công tác, tư cách của 
người CTV trong QĐNDVN. Đối với 
bản thân tôi mặc dù trên cương vị là 
Đại đội trưởng nhưng tôi đã quán triệt 
sâu sắc lời dạy của Bác. Nên tất cả đội 
ngũ cán bộ trong đơn vị đều thực hiện 
chứ không chỉ riêng người CTV. Từ 
đó xây dựng mối đoàn kết, nắm chắc 
công tác tư tưởng, không để xảy ra vi 
phạm kỷ luật tại đơn vị. 
 Thứ hai, trong đột phá nâng cao 
chất lượng huấn luyện, bản thân tôi đã 
ý thức sâu sắc vị trí, vai trò của nhiệm 
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cũng được tiến hành thường xuyên và 
liên tục. Trong đó chú trọng các nội 
dung, hình thức cổ động thao trường, trò 
chơi quân sự và các hoạt động huấn 
luyện dã ngoại và làm tốt công tác dân 
vận. 
- Mặt khác trước khi huấn luyện, các nội 
dung liên quan phục vụ cho công tác 
huấn luyện được cấp ủy, chỉ huy chuẩn 
bị chu đáo, tỉ mỉ về cơ sở vật chất, thao 
trường bãi tập được quan tâm đầu tư sửa 
chữa bổ sung đúng mức. Tổ chức huấn 
luyện đúng thời gian quy định, công tác 
bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ 
các cấp nhất là đội ngũ cán bộ trung đội, 
tiểu đội kịp thời. Trong huấn luyện cán 
bộ thường xuyên nắm bắt tư tưởng động 
viên kịp thời, khắc phục tư tưởng ngại 
khó, ngại khổ triển khai huấn luyện đúng 
thời gian, nội dung, quân số tham gia 
huấn luyện đảm bảo đúng đủ các đối 
tượng theo từng khoa muc huấn luyện. 
Chính vì vậy kết quả huấn luyện của đơn 
vị năm sau luôn cao hơn năm trước. 
Chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ 
được nâng lên rõ rệt, công tác SSCĐ 
được duy trì nghiêm túc, các kế hoạch 
SSCĐ được xây dựng, bổ sung hoàn 

vụ huấn luyện, nhất là từ khi có nghị 
quyết 765 của QUTW về “nâng cao 
chất lượng huấn luyện giai đoạn 
2013-2020 và những năm tiếp theo”, 
Chỉ lệnh huấn luyện SSCĐ hàng năm 
và Nghị quyết của Chi bộ. Từ đó bản 
thân đã tổ chức quán triệt triển khai và 
tổ chức thực hiện một cách đồng bộ 
sâu kỹ đến từng cán bộ, chiến sĩ làm 
chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức 
và hành động trong đơn vị. Là một 
trong những khâu đột phá nhằm nâng 
cao chất lượng huấn luyện.     
 Trước khi huấn luyện đã chủ 
động xây dựng đầy đủ, kịp thời các kế 
hoạch trong từng giai đoạn. Đồng thời 
giao nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách. 
Tổ chức tập huấn, soạn thảo, thông 
qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ nhằm 
nâng cao năng lực, hoàn chỉnh nội 
dung, nắm bắt khả năng trình độ của 
từng đồng chí để có phương pháp bồi 
dưỡng phù hợp. Chú trọng bồi dưỡng 
về bản lĩnh, phương pháp tác phong, 
nội dung còn thiếu còn yếu. 
 Trong quá trình huấn luyện 
luôn bám sát phương châm “ cơ bản, 
thiết thực, vững chắc ”. Gắn công tác 
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chỉnh và thường xuyên luyện tập đi vào 
nền nếp. 
- Trong huấn luyện chiến sỹ mới bản 
thân luôn xác định đây là bước khởi đầu 
mang tính bản lề, tạo cơ chế hình thành 
kỷ năng quân sự, phẩm chất bản lĩnh của 
người quân nhân cách mạng. Thực hiện 
tốt nhiệm vụ này sẽ trực tiếp góp phần 
nâng cao chất lượng tổng hợp và sức 
chiến đấu của đơn vị. Chính vì vậy, ngày 
từ khi chiến sỹ mới về đơn vị Ban chỉ 
huy đại đội đã tăng cường tổ chức phổ 
biến, quán triệt nhiệm vụ, quy định của 
đơn vị, kết hợp với nhiều loại hình giáo 
dục, nhằm xây dựng niềm vinh dự tự 
hào, trách nhiệm cho bộ đội.  
- Để nâng cao chất lượng huấn luyện 
chiến sĩ mới, đơn vị đã chú trọng làm tốt 
việc quán triệt, giao nhiệm vụ, xây dựng 
ý chí, quyết tâm cho cán bộ trực tiếp 
tham gia huấn luyện. Mọi hoạt động của 
bộ đội luôn có cán bộ trực tiếp quản lý, 
chỉ huy, kiểm tra, đôn đốc. Cán bộ tiểu 
đội, trung đội, đại đội luôn gương mẫu 
đi đầu trong mọi công việc, trên tinh 
thần “lấy tình thương, trách nhiệm làm 
chuẩn mực, hiệu quả huấn luyện làm 
thước đo” và đề cao việc giáo dục bộ đội 

giáo dục chính trị với nhiệm vụ huấn 
luyện Quân sự. Vì theo bản thân suy 
nghĩ cán bộ, chiến sĩ ý thức được 
trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ 
thì việc gì cũng thành công. 
Trong huấn luyện chiến sỹ mới, bản 
thân luôn xác định đây là bước khởi 
đầu mang tính bản lề, hình thành kỷ 
năng quân sự, phẩm chất bản lĩnh của 
người quân nhân cách mạng. Để nâng 
cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ 
mới, đơn vị đã chú trọng làm tốt việc 
quán triệt, giao nhiệm vụ, xây dựng ý 
chí, quyết tâm cho cán bộ trực tiếp 
tham gia huấn luyện. Chính vì vậy, 
ngày từ khi chiến sỹ mới về đơn vị. 
Bản thân tôi cùng với Ban chỉ huy đại 
đội đã tăng cường tổ chức phổ biến, 
quán triệt nhiệm vụ, quy định của đơn 
vị, kết hợp với nhiều loại hình giáo 
dục, nhằm xây dựng niềm vinh dự tự 
hào, trách nhiệm cho bộ đội.  
Mọi hoạt động của bộ đội luôn có cán 
bộ trực tiếp quản lý, chỉ huy, kiểm tra, 
đôn đốc, với tinh thần: “ Bộ đội chưa 
ăn cơm thì cán bộ không được kêu 
đói”, “Bộ đội không đủ áo mặc thì cán 
bộ không được kêu mình rét”, “Bộ đội 
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thông qua những việc làm cụ thể. Đơn vị 
đề ra nhiều giải pháp thiết thực phòng 
ngừa và kiên quyết đấu tranh, xử lý 
những hành vi quân phiệt, kể cả trong 
lời nói và hành động xúc phạm nhân 
cách quân nhân... 
- Để có được kết quả đó, đơn vị luôn chủ 
động nắm chắc lý lịch chính trị, hoàn 
cảnh gia đình của quân nhân, kịp thời 
nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng 
của chiến sĩ mới; đưa chiến sĩ mới tham 
gia các hoạt động tập thể để giúp họ 
thêm tự tin, hăng hái trong thực hiện 
nhiệm vụ. Chính sự gần gũi, quan tâm, 
chia sẻ, nhất là việc “làm gương” của 
cán bộ các cấp, đã tạo ra môi trường cởi 
mở, dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao 
trong đơn vị. Điều đó giúp chiến sĩ mới 
nhanh chóng hòa nhập với đơn vị, từ đó 
Chiến sĩ mới có thêm động lực phấn 
đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao. Qua kiểm tra đánh giá 03 
năm huấn luyện Chiến sĩ mới các khoa 
mục huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong 
đó có trên 75% khá, giỏi. Từ nhận thức 
sâu sắc đối với công tác huấn luyện 
SSCĐ cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đã 
từng bước khắc phục những khó khăn, 

chưa đủ chỗ ở, cán bộ không được 
kêu mình mệt”. “Thế mới dân chủ, 
mới đoàn kết, mới tất thắng” Vì vậy 
cán bộ tiểu đội, trung đội, đại đội luôn 
gương mẫu đi đầu trong mọi công 
việc, trên tinh thần “lấy tình thương, 
trách nhiệm làm chuẩn mực, hiệu quả 
huấn luyện làm thước đo”. Để có 
được kết quả đó, đơn vị luôn chủ 
động nắm chắc lý lịch chính trị, hoàn 
cảnh gia đình của quân nhân, kịp thời 
nắm bắt và giải quyết tâm tư, tình 
cảm, nguyện vọng của chiến sĩ mới; 
đưa chiến sĩ mới tham gia các hoạt 
động tập thể để giúp họ thêm tự tin, 
hăng hái trong thực hiện nhiệm vụ.  
Chính sự gần gũi, quan tâm, chia sẻ, 
nhất là việc “làm gương” của cán bộ 
các cấp, đã tạo ra môi trường cởi mở, 
dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao 
trong đơn vị. Điều đó giúp chiến sĩ 
mới nhanh chóng hòa nhập với đơn 
vị, họ có thêm động lực để phấn đấu, 
rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao. 
  Thứ ba, đột phá XDCQMT, 
TGSX. Với khẩu hiệu: “Đơn vị là nhà 
biển đảo là quê hương”. Bản thân tôi 
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thử thách với khẩu hiểu “Vượt nắng 
thắng mưa, say sưa luyện tập” chuyển 
thành những hành động thiết thực trong 
từng nội dung khoa mục huấn luyện với 
tinh thần quyết tâm hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ được giao trong mọi tình 
huống. 
- Trên cương vị là Đại đội trưởng, Phó 
Bí thư chi bộ, bản thân cùng với cấp ủy, 
chi bộ tập trung sức lãnh đạo đơn vị 
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị 
trọng tâm mà Nghị quyết đề ra và thực 
hiện tốt nhiệm vụ của mình. Thường 
xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị 
tư tưởng; quán triệt và thực thực hiện tốt 
Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 
của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-
CT/TW ngày 08/7/2016 của Thường vụ 
QUTW về “Đẩy mạnh học tập, làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh”, Chỉ thị số 788-CT/TW ngày 
08/7/2016 của Thường vụ QUTW về 
cuộc vận động “Phát huy truyền thống, 
cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội 
Cụ Hồ”. 
- Quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 
333/CT - BTL của tư lệnh Quân khu 7, 
Quyết định 04/QĐ-HN của Bộ Quốc 

xác định môi trường văn hóa tốt đẹp 
lành mạnh trong đơn vị là không gian 
tác động trực tiếp, tác động đến tâm 
tư tình cảm của chiến sĩ. Do đó đơn vị 
đã tích cực đầu tư cải tạo, xây dựng 
những vườn hoa, cây cảnh, lối đi nội 
bộ,.. khang trang sạch đẹp. Làm cho 
cán bộ ngày càng gắn bó và yêu mến 
đơn vị.  
Đồng thời công tác TGSX, chăn nuôi 
cũng được thường xuyên chú trọng 
với lượng rau xanh, củ quả, thịt các 
loại tự cung tự cấp đủ để nâng cao 
chất lượng bữa ăn cho bộ đội. 
 Như vậy với tinh thần trách nhiệm 
trên cương vị chức trách nhiệm vụ 
được giao, bản thân tôi cùng với cấp 
ủy - Chi bộ - BCH Đại đội đã đoàn 
kết thống nhất đề ra những chủ 
trương, biện pháp phù hợp, từ đó hoàn 
thành tốt nhiệm vụ đề ra. Qua 5 năm 
thực hiện Cuộc vận động. Tập thể Đại 
đội Bộ binh 1 cũng như bản thân tôi 
đã được các cấp ghi nhận và biểu 
dương, khen thưởng.  
Có thể nói rằng, thành tích của bản 
thân vẫn còn hết sức khiêm tốn và có 
được là nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của 
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Phòng về giữ nghiêm kỷ luật trong quân 
đội. Tổ chức củng cố môi trường văn 
hoá, cảnh quan “Xanh - Sạch - Đẹp” và 
củng cố doanh trại theo Chỉ thị 734 của 
Quân khu, xây dựng vườn hoa, trồng cây 
cảnh, tạo khuôn viên doanh trại ngày 
càng khang trang, sạch, đẹp hơn.  
- Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, 
lãng phí. Bảo đảm tốt hậu cần cho thực 
hiện nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, học 
tập của bộ đội. Quán triệt và chấp hành 
nghiêm Chỉ thị số 158 của Tư lệnh QK 
về đảm bảo hậu cần. Chủ động đẩy 
mạnh TGSX, góp phần cải thiện đời 
sống bộ độ, đưa vào ăn thêm cho bộ đội 
bình quân đạt 4.000 - 5000đ/người/ngày 
(qua 5 năm tổng số lượng: rau củ quả đạt 
38.575 kg, thịt các loại đạt 12.650 kg). 
Xây dựng bếp nuôi quân giỏi, quản lý 
tốt, chăm sóc tốt sức khoẻ cho bộ đội, 
quân số khoẻ đạt 99,8%, không để dịch 
bệnh xảy ra trong đơn vị.  
- Thường xuyên quản lý, sử dụng và bảo 
quản tốt VKTB được biên chế cho 
nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, 
đáp ứng kịp thời, yêu cầu, nhiệm vụ 
trong mọi tình huống. Thực hiện tốt 
cuộc vận động 50 “Quản lý, khai thác 

lãnh đạo, chỉ huy các cấp, của tập thể 
cán bộ, chiến sỹ đại đội BB1. Thời 
gian tới, bản thân sẽ phải cố gắng, nỗ 
lực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao. 
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VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và 
an toàn giao thông”. Tăng cường các 
biện pháp giáo dục và quản lý có hiệu 
quả không có trường hợp nào để xảy ra 
mất an toàn về người, vũ khí trang bị và 
an toàn giao thông. 

11 

ĐU Khối CQ và 
Doanh nghiệp 

Quý II: 01 tập thể 
- 02 cá nhân) 

Quý II 

1. Trung tâm Giáo dục thường xuyên 
thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng 
Bình Thuận: tổ chức học tập, quán triệt 
thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, 
Nghị quyết của Đảng ủy và Nhà trường, 
triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-
CT/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề 
năm 2019 gắn với “tự giác thực hiện, 
gương mẫu thực hiện”. Công tác chỉ đạo 
thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 
05-CT/TW được lãnh đạo Trung tâm 
thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sâu sát, 
theo dõi giám sát việc thực hiện của cán 
bộ, đảng viên; phối hợp Chi bộ tổ chức 
cho cán bộ, đảng viên, viên chức đăng 
ký làm theo phù hợp với vị trí công tác. 
- Sau khi học tập, quán triệt thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW nhận thức, trách 
nhiệm của cán bộ, đảng viên đã nâng lên 
một bước, toàn thể cán bộ, đảng viên, 
viên chức trong Trung tâm nhận thức 
đúng đắn về sự cần thiết của việc tiếp 

1. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hồng - 
đảng viên chi bộ 1 thuộc Đảng bộ 
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình 
Thuận. 
- Về phẩm chất đạo đức lối sống: có ý 
thức thực hành tiết kiệm và đấu tranh 
với những hành vi tham nhũng, lãng 
phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực 
khác; luôn đề cao tinh thần sáng tạo 
trong giảng dạy; luôn chấp hành đúng 
quy định về những điều đảng viên 
không được làm; mạnh dạn đóng góp 
ý kiến một cách khách quan, trung 
thực vào công việc chung; không có 
biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối 
sống. 
- Trong thực hiện nhiệm vụ và công 
việc được giao, bản thân luôn chấp 
hành tốt sự phân công nhiệm vụ của 
tổ chức Đảng cũng như Nhà trường, 
chủ động góp ý, đề xuất để nâng cao 
hiệu quả công tác thi, đảm bảo chất 
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tục học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh. Kết quả thực hiện 
bước đầu đã có tác động tích cực trong 
việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo 
đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với 
công việc được giao. 
- Kết quả các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm 
vụ được giao đều hoàn thành vượt mức, 
chất lượng và tiến độ công việc luôn 
đảm bảo tiến độ yêu cầu. 
- Có 01 đảng viên Đỗ Thị Thanh Hiền 
được bình chọn khen thưởng điển hình 
tiên tiến cấp cơ sở thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW của Bộ Chính trị. 

lượng của Trường và công tác chuyên 
môn ở tổ bộ môn; thường xuyên nhắc 
nhở các đồng nghiệp trong Trung tâm 
chú ý tác phong và phong cách làm 
việc; luôn thể hiện sự công tâm, khách 
quan, nghiêm túc trong công việc, vì 
vậy đã tạo được sự tín nhiệm của 
những người xung quanh. Bản thân 
nghiêm túc thực hiện các quy định 
trong chuyên môn, hoàn thành nội 
dung giảng dạy theo đúng thời gian 
quy định. 
- Bản thân cố gắng thực hiện tốt các 
nội dung đã cam kết trong năm 2019; 
nghiêm chỉnh chấp hành và vận động 
người thân chấp hành đường lối, chủ 
trương của Đảng và chính sách, pháp 
luật của Nhà nước; không có biểu 
hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tự 
diễn biến, tự chuyển hóa. Luôn rèn 
luyện, tu dưỡng, học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh. Gương mẫu thực hiện tốt 
Chuyên đề năm 2019, luôn có ý thức 
trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ 
được giao; thực hiện các nguyên tắc 
tổ chức của Đảng, chấp hành sự phân 
công của tổ chức; gương mẫu chấp 



98 

 

hành các nghị quyết, quy định của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy 
chế, quy định, nội quy của cơ quan, 
đơn vị và nơi cư trú. 
- Các danh hiệu khen thưởng đã đạt 
được: 
+ Giấy khen Đảng viên đạt thành tích 
“xuất sắc, tiêu biểu cấp cơ sở” năm 
2018 theo Quyết định số 643-QĐ/ĐU 
ngày 25/1/2019 của Nhà trường. 
+  Giấy khen đạt thành tích “Điển 
hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ 
Chính trị” theo Quyết định số 690-
QĐ/ĐU ngày 09/5/2019 của Đảng bộ 
Trường. 
2. Đồng chí Bùi Thị Hồng Thắm - 
đảng viên chi bộ 4 thuộc Đảng bộ 
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình 
Thuận. 
- Về phẩm chất đạo đức lối sống: đảm 
bảo gia đình thực hiện đúng quan 
điểm, đường lối, nghị quyết, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước. Luôn giữ đạo đức, tác phong 
của một giáo viên, có lối sống lành 
mạnh, không lãng phí; sẵn sàng giúp 
đỡ bạn bè, đồng nghiệp gặp khó khăn; 
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tham gia sinh hoạt và chấp hành các 
quy định của địa phương cư trú. 
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính 
trị, nhiệm vụ chuyên môn: hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ do chi bộ phân công; 
thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn hỗ trợ 
HSSV, định hướng và giới thiệu nghề 
nghiệp cho HSSV trong và ngoài 
trường; tổ chức 2 lớp tập huấn kỹ 
năng; hỗ trợ tư vấn cho 4 em HSSV 
khó khăn có ý định bỏ học; tư vấn 
hướng nghiệp cho 340 học sinh tại các 
Trường THCS, hoàn thành nhiệm vụ 
giảng dạy theo sự phân công của tổ 
chuyên môn và đang thực hiện 01 đề 
tài nghiên cứu khoa học năm học 
2018-2019. 
- Kết quả thực hiện các nội dung cam 
kết, nêu gương: không có biểu hiện 
suy thoái về đạo đức, lối sống, nêu 
cao tinh thần đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau 
trong các hoạt động của phòng và nhà 
trường; có ý thức thực hành tiết kiệm, 
chống tham ô, lãng phí trong sử dụng 
cơ sở vật chất của trường; kịp thời 
phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, 
tố cáo của cá nhân ngoài trường có 
liên quan đến 01 sinh viên ở trường; 
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từng bước rèn luyện, áp dụng phong 
cách lãnh đạo, làm việc khoa học, dân 
chủ vào thực hiện nhiệm vụ được 
phân công; thực hiện tốt trách nhiệm 
nêu gương của Đảng viên “nói đi đôi 
với làm” để quần chúng noi theo; đối 
với HSSV luôn nhiệt tình tận tâm hỗ 
trợ, đối với đồng nghiệp luôn có tinh 
thần chia sẻ, học hỏi.   

12 

Đảng ủy 
Công an 

(Quý II: 07 tập 
thể) 

Quý II 

 1. Phòng Cảnh sát ĐTTT về tham 
nhũng, kinh tế, buôn lậu: vào lúc 16h 
ngày 05/4/2019, sau nhiều ngày trinh 
sát, theo dõi, mật phục, đeo bám đối 
tượng từ địa bàn các tỉnh Lông An, 
Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và tuyến 
đường ven biển thuộc Lagi, Hàm Tân. 
Tổ công tác đơn vị PC03 đã phối hợp 
với lực lượng Cảnh sát giao thông thực 
hiện lệnh dừng phương tiện để kiểm tra 
xe ô tô biển kiểm soát 71D-000.10 do 
đối tượng Bùi Xuân Trường, sinh năm 
1977, ngụ tại xã Minh Đức, huyện Mỏ 
Cày, tỉnh Bến Tre điều khiển, phát hiện 
4.100 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các 
loại Jet, Hero, Scott và Carven A, được 
ngụy trang kín trong các bao bạc và bao 
nylon. Qua đấu tranh, khai thác đối 
tượng Trường khai nhận toàn bộ số 
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thuốc lá trên không có nguồn gốc hợp 
pháp, đối tượng vận chuyển tự Long An 
về Bình Thuận để tiêu thụ. 
Với thành tích trên, Phòng Cảnh sát 
ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu 
đề nghị tặng Giấu khen của Giám đốc 
Công an tỉnh cho tập thể Phòng Cảnh sát 
điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh 
tế, buôn lậu; Thiếu tá Triệu Khắc Thành, 
Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ 4, Phòng 
PC03. 
2. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm 
về ma túy: giữa năm 2018, Phòng Cảnh 
sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện 
đối tượng Nguyễn Viết Huy, thường gọi 
là Nấm, sinh năm 1986, thường trú khu 
phố 3, phường Lạc Đạo, thành phố Phan 
Thiết có biểu hiện nghi vấn phân phối 
cung cấp ma túy số lượng lớn cho các 
đầu nậu tiêu thụ ở địa bàn tỉnh Bình 
Thuận, tháng 6/2018 đơn vị PC04 đã xác 
lập hiềm nghi về người để xác minh làm 
rõ. 
Kết quả, đến 4h sáng ngày 06/5/2019 khi 
Huy vừa vận chuyển ma túy về nhà, các 
mũi trinh sát đồng loạt ập vào bắt quả 
tang Nguyễn Viết Huy, thu giữ 2 kg ma 
túy đá, 59 viên thuốc lắc (tổng giá trị 
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được xác định khoảng hơn 1 tỷ đồng), 2 
khẩu súng, 3 cây kiếm, 1 xe ô tô biển 
kiểm soát 86A 099.70; 40.400.000 đồng 
và nhiều vật chứng liên quan khác. 
Với thành tích trên, Phòng cảnh sát điều 
tra tội phạm về ma túy đề nghị Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận tặng Bằng khen 
cho: Tập thể Phòng Cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình 
Thuận; Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc 
Công an tỉnh Bình Thuận; Đại tá Lê Anh 
Tuấn, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ cơ 
bản, Phòng CSĐTTP về ma túy. Tặng 
Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh 
cho Trung tá Đinh Văn Biên, Đội trưởng 
Đội hướng dẫn điều tra án; Thượng úy 
Phan Ngọc Long, Cán bộ Đội NVCB. 
3. Phòng Kỹ thuật hình sự: ngày 
02/4/2019, Phòng PC04 đã triệt phá 
chuyên án trinh sát mang bí số 309H, bắt 
quả tang Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 
1969, thường trú thôn 9, xã Nâm 
N’Jang, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk 
Nông   đang có hành vi tàng trữ, vận 
chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật 
thu giữ: 1.007 kg ma túy đá. Ngày 
06/5/2019 Phòng PC04 bắt quả tang tại 
nhà của Nguyễn Viết Huy, tại khu phố 3, 
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phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, 
thu giữ 02 kg ma túy đá, 59 viên thuốc 
lắc. 
Ngay sau đi nhận được mẫu vật từ PC04 
gửi qua, đơn vị đã tiến hành giám định 
mẫu vật, bằng nhiều phương pháp, quá 
trình giám định gặp nhiều khó khăn, 
nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, tận 
tụy các giám định viên đã có kết luận 
Giám định sô tang vật mà PC04 đưa qua 
là ma túy đá, 01 gói Ketamine và 59 
viên thuốc lắc. 
Với thành tích trên, Phòng kỹ thuật hình 
sự đề nghị tặng Giấy khen của Giám đốc 
Công an tỉnh cho tập thể Phòng Kỹ thuật 
hình sự, cá nhân Trung úy Nguyễn Hồng 
Thích là cán bộ Đội Giám định. 
4. Công an thành phố Phan Thiết: vào 
khoảng 7h ngày 20/5/2019 tại hộ bà 
Hoàng Thị Lan Hương, sinh năm 1974, 
địa chỉ L7-41 Phạm Hùng, khu phố 11, 
Phú Thủy, Phan Thiết, bị kẻ gian đột 
nhập trộm cắp tài sản gồm: 01 giỏ sách 
màu đỏ bên trong có 20.000.0000 đồng, 
1 điện thoại Iphone X, 1 điện thoại 
Iphone 8, 02 dây chuyền vàng 18k, 02 
nhẫn vàng 18k, 02 nhẫn vàng trắng có 
đính kim cương, 1 vòng cổ ngà voi, 3 
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chiêc đồng hồ đeo tay, tổng giá trị tài 
sản mất trộm hơn 70.000.000 đồng. 
Nhận được tin báo, Đội CSĐTTP về 
TTXH Công an thành phố Phan Thiết đã 
phối hợp với Đội kỹ thuật hình sự Công 
an thành phố Phan Thiết, Phòng kỹ thuật 
hình sự Công an tỉnh và các đơn vị liên 
quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, 
lập hồ sơ vụ việc, tiến hành xác minh, 
điều tra. Quá trình trinh sát, rà soát gặp 
rất nhiều khó khăn do đối tượng đã 
không còn có mặt ở địa phương, tuy 
nhiên với tinh thần tấn công trấn áp tội 
phạm, tìm cho ra đối tượng, trả lại tài 
sản cho người bị mất cắp, Tổ phòng 
chống tội phạm Đội CSĐT 2 bằng các 
biện pháp nghiệp vụ đã bắt thành công 
đối tượng Võ văn Suốt (tên thượng gọi 
Cu Lỳ), sinh năm 1990, trú tại khu phố 
8, Đức Long, Phan Thiết, là đối tượng 
đã gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên. 
Với thành tích trên Công an thành phố 
Phan Thiết đề nghị tặng giấy khen của 
Giám đốc Công an tỉnh cho Đại úy 
Nguyễn Phú Thanh; Thượng úy Đặng 
Duy Nam, đều là cán bộ Đội Cảnh sát 
điều tra tội phạm về TTXH, Công an 
thành phố Phan Thiết; Thiếu úy Nguyễn 
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Bảo Trọng, cán bộ Đội Khám nghiệm 
hiện trường Phòng Kỹ thuật hình sự. 

5. Công an huyện Tuy Phong: qua 
công tác trinh sát nắm tình hình Thiếu 
úy Nguyễn Văn Ánh cán bộ Đội CSĐT 
tội phạm về ma túy, Công an huyện Tuy 
Phong phát hiện đối tượng Trần Đức 
Tường, sinh năm 1983, tại thôn Lâm lộc 
1, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong đang 
có biểu hiện mua bán trái phép chất ma 
túy cho nhiều người nghiên trên địa bàn. 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ vào lúc 
10h30 phút ngày 4/4/2019, tại thôn Lâm 
Lộc 2, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, 
phối hợp với Công an xã Hòa Minh, đồn 
biên phòng Hòa Minh bắt quả tang đối 
tượng Lê Ngọc Đạt đang có hành vi mua 
bán trái phép chất ma túy cho Nguyễn 
Hữu Phước, sinh năm 1995, khu phố 
Minh Tân 2, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện 
Tuy Phong, tang vật thu giữ trên người 
Nguyễn Hữu Phước gồm: 2 tép Heroin; 
trên người Lê Ngọc Đạt số tiền 
1.400.000đ, 1 tép Heroin và 1 xe mô tô 
biển kiểm soát: 86A-486.18. Qua đấu 
tranh Đạt cho biết số ma túy đó có 
nguồn gốc do Trần Đức Trường cung 
cấp. Tiến hành truy bắt đối tượng Trần 
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Đức Trường, vào lúc 12h40 phút cùng 
ngày, phát hiện đối tượng Trường đang 
có mặt tại nhà của Lê Ngọc Đạt. Tổ 
công tác tiến hành kiểm tra phát hiện, 
thu giữ trên người của Trần Đức Trường 
21 tép Heroin; số tiền 3.395.000 đồng, 3 
chiếc điện thoại di động. Mở rộng điều 
tra khám xét nhà của Lê Ngọc Đạt thu 
giữ thêm 14 tép Heroin. 
Với thành tích trên, Công an huyện Tuy 
Phong đề nghị tặng Giấy khen của Giám 
đốc Công an tỉnh cho Thượng úy Phạm 
Đăng Tú; Thiếu úy Nguyễn Văn Ánh, 
đều là cán bộ Đội CSĐTTP về ma túy. 
6. Phòng Cảnh sát giao thông: hồi 
21h20 phút ngày 14/5/2019, trong khi 
thực hiện tuần tra, kiểm soát trên tuyến 
Quốc lộ 1A, Tổ tuần tra kiểm soát nhận 
được ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần 
Lưu Phương, Trạm trưởng trạm Cảnh sát 
giao thông Hàm Tân về việc truy bắt 
phạm nhân đang bị tam giam tại Công 
an huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã 
trốn khỏi nơi giam giữ và đón xe từ ngã 
5 Phan Rang đi về hướng thành phố Hồ 
Chí Minh. Căn cứ vào đặc điểm nhận 
dạng của đối tượng, Tổ tuần tra đã tiến 
hành dừng các phương tiện chở khách từ 
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hướng Ninh Thuận để kiểm tra. Đến 23 
giờ cùng ngày, Tổ Tuần tra dừng xe ô tô 
biển kiểm soát 79B-014.73 để kiểm tra, 
phát hiện có đối tượng nhận dạng trùng 
khớp với đối tượng cần truy bắt, bằng sự 
mưu trí và nhanh nhạy trong công tác, 
Tổ tuần tra đã bắt và khống chế thành 
công đối tượng, qua làm việc đối tượng 
khai nhận tên: lộ Văn Sim, sinh năm 
1986, trú tại Lương Chi, huyện Ninh 
Sơn, tỉnh Ninh Thuận, đang bị tạm giam 
tại Công an huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh 
Thuận để điều tra về hành vi “Trộm cắp 
tài sản”, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản 
giáo y đã bỏ trốn khỏi nơi tạm giam. 
Với thành tích trên Phòng Cảnh sát giao 
thông đề nghị tặng Giấy khen của Giám 
đốc Công an tỉnh cho Đại úy Huỳnh Bảo 
Sơn, Trung úy Khuất Ngọc Thanh, Tô 
Hữu Tuấn đều là cán bộ Trạm CSGT 
Hàm Tân. 
7. Phòng Hồ sơ: ngày 10/4/2019, PC02 
Công an tỉnh Cà Mau có gửi yêu cầu tra 
cứu xác minh đối tượng truy nã Trần 
Hữu Nghĩa, sinh năm 1987, bị cơ quan 
cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau ra 
quyết định truy nã đặc biệt số 20 ngày 
20/10/2009 vì đã có hành vi “Giết 

  



108 

 

người”, “Cướp tài sản”. Xác định đây là 
đối tượng nguy hiểm, có thể đã thay tên 
đổi họ để lẩn trốn, cùng với thông tin mà 
điều tra viên PC02 Công an tỉnh Cà Mau 
cung cấp đồng chí Trương Thị Minh 
Vương, cán bộ trung tâm TTTP và TH 
đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc 
phục mọi khó khăn, tập trung nghiên 
cứu, tranh thủ làm việc ngoài giờ hành 
chính, nhanh chóng tra cứu trên hệ thống 
cơ sở dữ liệu, tàng thư căn cước căn 
phạm và trên hệ thống nhận dạng vân 
tay tự động, đã phát hiện vân tay của đối 
tượng Nghĩa trùng với vân tay của đối 
tượng Sơn Lắm, sinh năm 1988, giới 
tính: nam, không có nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú nhất định, đối tượng có 
1 tiền án, 1 tiền sự. Ngày 9/4/2010 bị 
Công an Phan Thiết đưa vào “cơ sở giáo 
dục”. Với những thông tin đồng chí 
Vương đã tìm ra và trao đổi với PC02 
tỉnh Cà Mau, đến ngày 13h30 ngày 
11/4/2019, đối tượng Sơn Lắm đã bị 
PC02 Công an tỉnh Bình Thuận và PC02 
tỉnh Cà Mau bắt tại Trung tâm Cai 
nghiện bắt buộc thuộc huyện Hàm 
Thuận Bắc. 
Với thành tích trên, Phòng Hồ sơ đề 
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nghị tặng Giấy khen của Giám đốc Công 
an tỉnh cho Trung úy Trương Thị Minh 
Vương, cán bộ Trung tâm thông tin tội 
phạm và tin học.   

Tổng cộng  
37 tập thể 

 
34 cá nhân 
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