
Đồng chí Lê Mậu Duy 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 Lê Mậu Duy Phong hiện đang công tác tại Phòng Dịch vụ quảng 
cáo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Thuận, với nhiệm vụ được giao là đạo 
diễn và quay phim một số chương trình của phòng cũng như những công việc theo 
sự điều động của Ban Giám đốc.  

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
vào nhiệm vụ chuyên môn với từng hành động cụ thể; đồng chí luôn cố gắng 
nghiên cứu, tìm hiểu và thể hiện chương trình một cách tốt nhất, thường xuyên 
thay đổi, sáng tạo trong thể hiện chương trình. Trong thời gian qua nhiều chương 
trình truyền hình trực tiếp, các sự kiện trọng đại của tỉnh được phát sóng trên Đài 
Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Thuận được đánh giá tốt, thu hút người xem, có 
sự góp sức rất lớn của đồng chí như: Các chương trình tọa đàm trực tiếp; các 
chương trình văn nghệ đón giao thừa; Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cup BTV; 
Lễ hội Trung thu; Các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; diễn tập phòng thủ BT19; 
Hội nghị xúc tiến đầu tư; Đại hội Thể dục thể thao Bình Thuận; Lễ hội Dinh Thầy; 
Liên hoan tiếng hát tuyền hình Ngôi sao biển Bình Thuận; Lễ tiếp nhận quỹ học 
bổng Tiếp bước đến trường; Chung tay đẩy lùi Covid 19… 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng chí đã có nhiều sáng kiến 
cải tiến được Hội đồng của Đài công nhận, đó là những đổi mới thể hiện trong 
chương trình “Đại hội Thể dục thể thao Bình Thuận” năm 2018; chương trình 
“Tiếng hát truyền hình - Ngôi sao biển Bình Thuận” năm 2019, góp phần tạo sự 
thu hút người xem và mang lại những hiệu quả tích cực cho các chương trình. 

Đồng chí Phong thường xuyên tự giác tu dưỡng, rèn luyện trong 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. 
Nhiệt tình tham gia các hoạt động của đoàn thể và cơ quan, năm 2019 đồng chí 
được Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen. 

Với những nỗ lực, phấn đấu và đạt được những kết quả trên, năm 2018 - 

2019, đồng chí đã được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, xếp loại viên chức 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Năm 

2018 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./. 


