
Đồng chí Nguyễn Hữu Phong- 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 Nguyễn Hữu Phong hiện là phóng viên thuộc Phòng Thời sự, Đài 

Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Thuận từ năm 2004. Với kinh nghiệm công tác 

lâu năm, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 

đồng chí luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được 

giao. Bản thân đồng chí thường xuyên tự giác tu dưỡng, rèn luyện trong tư tưởng, 

đạo đức, lối sống, sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

Giai đoạn năm 2018 - 2019, đồng chí luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ mà Ban Giám đốc Đài và lãnh đạo Phòng phân công. Đáp ứng yêu cầu 

của vai trò phóng viên thời sự, đồng chí luôn phản ánh kịp thời, trung thực các hoạt 

động về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh theo định 

hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; hoàn thành các chỉ tiêu tin, bài được giao và 

đạt chất lượng; tích cực tham gia thực hiện các phóng sự dự thi giải Cờ đỏ do Tỉnh 

tổ chức. Bản thân đồng chí rất tích cực trong học tập, nâng cao trình độ chuyên 

môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình 

trong xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị. 

Năm 2018, đồng chí tham gia Giải Cờ đỏ tỉnh với 02 bài dự thi “Chuyển biến 

từ một chỉ thị” và “Bình Thuận với lộ trình nhất thế hóa và sắp xếp tinh gọn bộ 

máy”, kết quả đạt 02 giải C. Năm 2019, đồng chí đã đề xuất giải pháp và được 

công nhận sáng kiến loại B về lưu trữ và truy xuất hình ảnh tư liệu.

Với những nỗ lực, phấn đấu của bản thân, năm 2018 - 2019, đồng chí đã 

được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, xếp loại viên chức hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ; năm 2019 được chi bộ xếp loại đảng viên “hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ”. Đồng chí đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh khen thưởng điển hình tiên tiến 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./. 


