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Đồng chí Ngô Minh Toàn hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình 
Thuận - Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận. 

Đồng chí luôn nêu cao tính gương mẫu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ 
và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tích cực thực hiện học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2018, đồng chí đã đề xuất Chi 
bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đổi mới cách thức tổ chức hoạt động 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đã được Chi 
bộ thống nhất. Đó là triển khai với hình thức viết bài thi trả lời câu hỏi và chọn các 
bài có điểm cao để thuyết trình; với sự đổi mới này, đã thu hút được sự tham gia 
của toàn thể đảng viên, quần chúng trong Chi bộ, đồng thời gắn kết được mối quan 
hệ của đảng viên và quần chúng trong đơn vị, thúc đẩy tình đoàn kết của toàn Chi 
cục. Bên cạnh đó, đồng chí còn tham mưu thực hiện chuyên đề về giải pháp nâng 
cao hoạt động cung cấp dịch vụ của Trung tâm trong kỳ sinh hoạt của Chi bộ nhằm 
thảo luận và đưa ra các giải pháp phát triển hoạt động của Trung tâm.

Đồng chí được giao nhiệm vụ theo dõi hoạt động thử nghiệm hóa, sinh, 
chứng nhận, đào tạo, tư vấn phát triển dịch vụ, theo dõi hoạt động hệ thống quản lý 
chất lượng và trang thông tin điện tử của Trung tâm. Bản thân luôn có ý thức trách 
nhiệm và tinh thần sáng tạo trong công việc; tận tình với khách hàng, không quan 
liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. Trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ, đồng chí luôn bám sát hoạt động của các phòng chuyên môn được phân 
công theo dõi, chỉ đạo hoạt động của phòng sát với kế hoạch công tác năm của 
Trung tâm. Do đó, từ năm 2018 - 2019, đối với hoạt động thử nghiệm hóa sinh, 
phòng đã thử nghiệm triển khai được 19 chỉ tiêu mới; tổ chức xây dựng hồ sơ, tài 
liệu và phục vụ các đoàn đánh giá của Văn phòng Công nhận chất lượng thuộc Bộ 
Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, luôn duy trì hiệu lực, hiệu quả các chỉ định. Đồng chí cũng 
trực tiếp chỉ đạo và tham gia thực hiện đối với hoạt động chứng nhận, đào tạo. Đối 
với hoạt động tư vấn phát triển dịch vụ đã thu hút được một số khách hàng thực 
hiện các hoạt động dịch vụ của Trung tâm. Đối với Hệ thống Quản lý chất lượng 
của Trung tâm, năm 2019, đồng chí đã trực tiếp thực hiện việc chuyển đổi Hệ 
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 từ phiên bản 2005 sang 
phiên bản 2017 mà không cần đơn vị tư vấn. Kết quả, qua đánh giá đã được Văn 
phòng Công nhận chất lượng chứng nhận theo Quyết định số 777.2019/QĐ-
VPCNCL ngày 22/10/2019. Đối với hoạt động của trang thông tin điện tử của 
Trung tâm (tdcbinhthuan.vn), từ tháng 3/2019, đã đưa vào sử dụng, đến nay đã 
duyệt và đăng 140 tin bài, thực hiện việc đăng ký dịch vụ trực tuyến cho các khách 
hàng, tổng lượt truy cập trang là hơn 4,6 triệu lượt. 

Năm 2018, để phục vụ công tác đào tạo, đồng chí đã xây dựng bộ tài liệu hệ 
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo mẫu để 
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hướng dẫn cho UBND một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (được công 
nhận sáng kiến loại B). Năm 2019 đồng chí có sáng kiến loại B “Xây dựng cẩm 
nang hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức hành chính”. 

Với những nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, năm 2018 - 
2019, đồng chí đã được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, chuyên môn 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; năm 
2019 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong 
trào thi đua yêu nước. Đồng chí đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và 
doanh nghiệp tỉnh 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./. 


