
Đồng chí Huỳnh Ninh Thạch - Gương điển hình tiên tiến trong thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) giai đoạn 2018 - 2020  

Đồng chí Huỳnh Ninh Thạch được điều động và bổ nhiệm làm Chánh Văn 
phòng Sở Giao thông vận tải từ tháng 6/2017, có nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành 
Văn phòng Sở thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện các 
công tác: Tổ chức cán bộ; lao động - tiền lương; thi đua - khen thưởng; kỷ luật; cải 
cách hành chính; hành chính - quản trị; tài chính kế toán; kế hoạch, thống kê; pháp 
chế - an toàn giao thông của Sở. 

 Đồng chí luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức của người cán bộ đảng 
viên; nhất là luôn gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện, học tập, làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, 
quan liêu, tham nhũng, lãng phí; từ đó thôi thúc đồng chí luôn thể hiện tính tiên 
phong, gương mẫu, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

Trong giai đoạn 2018 - 2020, đồng chí đã có nhiều sáng kiến, giải pháp mới 
trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; trong đó đã trực tiếp tham mưu xây dựng 
phương án sát nhập, hợp nhất các đầu mối bên trong Sở Giao thông vận tải theo 
hướng tinh gọn đầu mối, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả (được công nhận sáng kiến loại B năm 2018); tham mưu ban hành Đề án phát 
triển cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe ô tô trên đại bàn tỉnh đến năm 2015, 
tầm nhìn đến 2030 (được công nhận sáng kiến loại A năm 2019). Đồng chí luôn 
tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trực tiếp tham mưu các 
kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đúng thời gian, nội 
dung quy định; tham mưu cho lãnh đạo Sở triển khai thực hiện tốt công tác cải 
cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào 
công tác quản lý, điều hành hoạt động của Sở đạt hiệu quả cao; chủ trì xây dựng và 
trực tiếp tham mưu cho Sở trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Quy 
trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Giao thông vận tải và các quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành 
chính của Sở Giao thông vận tải. Từ năm 2018 đến nay, Tập thể Văn phòng Sở 
Giao thông vận tải được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận “Tập thể lao động xuất 
sắc” và được tặng Bằng khen. Cơ quan Sở Giao thông vận tải được UBND tỉnh 
xếp loại tốt và được tặng Cờ thi đua, Bằng khen về thành tích cải cách thủ tục hành 
chính, ứng dụng công nghệ thông tin. 

Bản thân đồng chí cũng được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận là báo cáo 
viên pháp luật cấp tỉnh từ năm 2006. Hàng năm đã chủ trì, phối hợp tổ chức các 
hội nghị tuyên truyền pháp luật có liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải cho 
hàng trăm doanh nghiệp và hàng ngàn lượt cán bộ, công chức, viên chức của Sở. 
Năm 2018, cá nhân được Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen về 
thành tích trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.  

Với những nỗ lực không ngừng, gương mẫu và tự giác đi đầu trong học tập, 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; năm 2018 - 2019, đồng chí 
đã được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, công chức hoàn thành xuất sắc 
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nhiệm vụ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Đảng ủy Sở tặng giấy 
khen; năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc 
trong phong trào thi đua yêu nước; được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và 
doanh nghiệp khen thưởng gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020./. 


