
Đồng chí Đỗ Thị Tú Anh - Chủ động trong công tác tham mưu, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao 

Đồng chí Đỗ Thị Tú Anh hiện là chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính, 
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Thuận. Nhiệm vụ chính là phụ trách công 
tác thi đua khen thưởng; công tác tổng hợp và công tác đảng vụ của Đảng bộ Đài. 
 Trong thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Tú Anh đã chủ động nghiên cứu, tham 
mưu Ban Giám đốc triển khai công tác thi đua khen thưởng; nghiên cứu xây dựng 
các văn bản phục vụ cho việc đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức hàng năm tại 
Cơ quan Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; tham mưu các báo cáo hàng tháng, 
quý, 6 tháng và tổng kết năm hoạt động cơ quan; tham mưu các văn bản, kế hoạch, 
báo cáo định kỳ và theo dõi các phong trào của Cụm thi đua 7 (Bình Thuận làm 
cụm trưởng) và Khối thi đua 5 của tỉnh… Phối hợp theo dõi tiến độ các dự án mua 
sắm thiết bị, nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo phòng, Ban Giám đốc triển khai các 
công việc hoàn thành đúng tiến độ…Ngoài ra, cùng với lãnh đạo phòng tích cực 
tham gia phục vụ các hoạt động lớn của Cơ quan Đài trong năm 2018 như: Giải 
bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp BTV; đôn đốc tiến độ tham gia các kỳ liên 
hoan phát thanh, liên hoan truyền hình toàn quốc; các giải báo chí… Bên cạnh đó, 
đồng chí được phân công phụ trách, theo dõi công tác đảng vụ của Đảng bộ Đài, 
đồng chí đã tích cực nghiên cứu văn bản chỉ đạo của Đảng cấp trên để tham mưu 
cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Đài các văn bản chỉ đạo các chi bộ 
trực thuộc triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ. 

Để cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, đồng 
chí luôn tìm hiểu, nghiên cứu đề xuất các sáng kiến, cách làm hay như: Năm 2018, 
đồng chí đề xuất giải pháp trong công tác tổng hợp; năm 2019 có sáng kiến cải tiến 
trong công tác tổ chức các sự kiến lớn được Ban Giám đốc công nhận. Ngoài ra, 
đồng chí luôn tích cực, nhiệt tình trong tham gia hoạt động công đoàn, năm 2018 
được Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh tặng gGiấy khen. 

Thường xuyên nêu cao tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí luôn tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện tư 
tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời 
nêu cao tinh thần tự giác học tập để nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn 
nghiệp vụ. Năm 2018 đồng chí được công nhận “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, được 
đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng 
khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Năm 2018, 2019; 
đồng chí được lãnh đạo đơn vị đánh giá, phân loại viên chức hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ. Đồng chí là một trong những gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020 được Ban Thường vụ Đảng ủy 
Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khen thưởng./. 


