
Phòng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận  

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao 

-*- 

Phòng Biên tập thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận hiện có 24 

cán bộ, viên chức, người lao động; trong đó có 17 đảng viên. Trong những năm 

qua, đảng viên và quần chúng trong Phòng Biên tập đã tham gia học tập và thực 

hiện đầy đủ các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh do Đảng ủy, Chi bộ tổ chức. 

Thực hiện chỉ đạo của Chi bộ, ngay từ đầu năm mỗi đảng viên đều đăng ký 

“Mỗi cán bộ, đảng viên là tấm gương sáng cho quần chúng noi theo”; luôn xác 

định học tập làm theo Bác phải luôn đi đôi với hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên 

môn được giao, qua đó đã có nhiều sáng kiến hay được công nhận trong việc ứng 

dụng các tiến bộ của công nghệ thông tin trong công tác sản xuất chương trình, đã 

góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng chương trình của Đài, trong đó có 

chuyên mục về học tập và làm theo Bác phát sóng trên truyền hình. Hàng năm đều 

có các tác phẩm dự thi giải Cờ đỏ, giải báo chí chất lượng cao, liên hoan truyền 

hình toàn quốc đạt nhiều giải thưởng. Đặc biệt, trong giai đoạn xảy ra đại dịch 

Covid-19, Phòng Biên tập đã tuyên truyền và thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo 

của cấp trên về tình hình dịch Covid-19 trên các bản tin thời sự cả phát thanh và 

truyền hình, phối hợp với các phòng ban thực hiện bản tin “Chung tay đẩy lùi 

Covid-19” vào các tối hàng ngày; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện 

dạy học trên truyền hình trong thời gian dịch bệnh Covid-19…  

Tập thể Phòng Biên tập đã có nhiều nỗ lực, hàng năm đều hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ được giao; lãnh đạo tuyên truyền theo định hướng của tỉnh và của 

Đài đi đôi với kiểm tra, đôn đốc từng cá nhân nâng cao tay nghề thực hiện sản xuất 

các chương trình, chuyên mục, do đó trong các năm qua chương trình của Phòng 

đều đạt yêu cầu về chất lượng và không có vấn đề sai phạm chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời thu hút sự quan tâm của 

khán thính giả trong và ngoài tỉnh…Qua đó đã đóng góp vào kết quả phát triển 

chung của Đài. 

Với những kết quả trên, năm 2018 và 2019 tập thể Phòng Biên tập đều được 

công nhận Tập thể lao động xuất sắc. Năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 

Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 

2018 - 2019. Đồng thời, là một trong những tập thể được Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối tuyên dương, khen thưởng là gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020./. 


