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Đồng chí Phạm Phú Toàn hiện là Kỹ sư Phòng Biên tập, Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh Bình Thuận. Trong những năm qua, đồng chí đã tích cực học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng cố gắng, nỗ 

lực và phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ được giao. 

Trong giai đoạn 2018 - 2020, đồng chí đã cùng với tập thể kỹ sư, kỹ thuật 

viên Phòng Biên tập phối hợp với đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động 

trong đơn vị tập trung xây dựng nhiều clip mang lại những hiệu quả tích cực trong 

công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - văn hóa xã hội - an ninh 

quốc phòng của các cấp, các ngành trong tỉnh. Nổi bật trong công tác tuyên truyền 

là thực hiện các clip về các hoạt động tuyền truyền như: 70 năm nghành Kiểm tra 

Đảng năm 2018, về công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận năm 

2018, Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh năm 2018… Hàng năm thực hiện các clip 

tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh như: Ngày giải 

phóng quê hương Phan Thiết - Bình Thuận (19/4); Ngày giải phóng hoàn toàn 

miền nam, thống nhất đất nước (30/4); Ngày quốc tế lao động (1/5); Ngày sinh 

nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); Ngày thương binh liệt sỹ 27/7; Cách mạng 

tháng 8 thành công 19/8; Quốc khánh 2/9; Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10; Ngày du 

lịch Bình Thuận 24/10; Ngày quốc tế người cao tuổi 1/10; ngày Nhà giáo Việt 

Nam 20/11; ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12… Trong năm 

2018, đồng chí đã tích cực phối hợp với các đơn vị khác (VTV; VTC; ANTV; 

THQĐ; THQH;... ) để tuyên truyền, phản ánh kịp thời các sự kiện quan trọng, vấn 

đề nóng trên địa bàn; trong đó tập trung phản ánh và xây dựng các clip cảnh báo 

người dân không tham gia kích động và gây rối, đập phá tài sản của Nhà nước do 

những đối tượng bị kẻ xấu mua chuộc, lợi dụng vào các ngày 10 và 11/6 tại thành 

phố Phan Thiết, Bắc Bình, Tuy Phong, vận động các tầng lớp nhân dân không 

nghe theo lời dụ dỗ, xúi giục của các thế lực thù địch; cùng với đó là việc dựng các 

clip xét xử các đối tượng tham gia gây rối, đập phá tài sản công, chống người thi 

hành công vụ, tín dụng đen, tệ nạn ma túy,… góp phần trong công tác giáo dục, 

định hướng dư luận, vạch trần các âm mưu của thế lực thù địch chống phá Nhà 

nước ta.  

Với tâm huyết, sự đầu tư trong công việc, đồng chí đã đạt Giải B - Báo chí 

chất lượng cao, đạt Giải C - Giải Cờ đỏ Tỉnh trong giai đoạn 2018 - 2020. Đồng 

chí cũng thường xuyên đề ra những sáng kiến cải tiến trong công việc được Hội 

đồng bình chọn của Đài công nhận như: Năm 2018, có sáng kiến loại B về “ứng 

dụng và nâng cao hiệu quả khai thác phần mền Adobe Premiere và các phần mền 

liên quan của hãng Adobe trong lưu trữ dữ liệu và sản xuất chương trình truyền 

hình HD”; năm 2019 có sáng kiến loại A về “cải tiến và nâng cao hiệu quả trong 

công tác sản xuất chương trình”. Các sáng kiến của đồng chí góp phần trang bị cho 
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những tổ phóng viên, biên tập viên để biên tâp video, Audio và nén dữ liệu đúng 

chuẩn HD mà hình ảnh không bị giảm chất lượng, từ đó truyền dữ diệu từ cơ sở về 

trung tâm xử lý dữ liệu nhanh hơn hiệu quả hơn.  

Kết quả, năm 2018 - 2019, về chuyên môn đồng chí được công nhận danh 

hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 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./. 


