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Đồng chí Nguyễn Chí Phú, hiện là Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Bảo 

tàng tỉnh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận. Đồng chí luôn thể 

hiện sự gương mẫu trong thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh, tham gia cùng tập thể lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm 

vụ của đơn vị, của chi bộ. 

Giai đoạn 2018 - 2020, đồng chí đã tham gia thực hiện: Hoàn thành hồ sơ 

khoa học di tích Tháp nước Phan Thiết, đền thờ Bạch Mã Thái Giám làng Phú Mỹ 

xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý trình UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh. Phối hợp 

với Phòng Quản lý Văn hóa (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xây dựng Kịch bản 

chi tiết, giám sát việc thực hiện Lễ hội Giỗ Tổ các vua Hùng tại đền thờ Hùng 

Vương ở thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong. Tham mưu xây dựng hoàn chỉnh 

Đề án họp nhất 3 đơn vị thành một đầu mối là Bảo tàng tỉnh Bình Thuận theo chỉ 

đạo của UBND tỉnh. Đồng chí đã nghiên cứu, hoàn chỉnh Phiếu đăng ký thực hiện 

đề tài khoa học công nghệ (năm 2019) với Sở Khoa học và Công nghệ: “Sưu tầm, 

nghiên cứu Ariya của người Chăm tỉnh Bình Thuận - Giá trị, định hướng bảo tồn 

và phát huy” và được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh lựa chọn triển khai 

thực hiện. Hoàn thành hồ sơ khoa học di tích Thắng cảnh Bàu Trắng trình Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia; hồ sơ khoa học Thắng cảnh 

Đồi Cát Bay, Thắng Cảnh Suối Tiên trình UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh; 

nghiên cứu và xây dựng hồ sơ Lễ hội Cầu ngư tại Vạn Thuỷ Tú trình Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 

nghiên cứu biên soạn sách giới thiệu về di tích, danh thắng và lễ hội văn hóa ở 

Bình Thuận phục vụ phát triển du lịch. Tham gia và tham mưu thực hiện các nội 

dung liên quan đến xây dựng Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước tại Sa Lôn. Chỉ đạo và phối hợp tham mưu xây dựng Đề cương trưng 

bày Nhà tưởng niệm - khu di tích căn cứ Tỉnh uỷ Bình thuận trong kháng chiến 

chống Mỹ tại Sa Lôn, xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc. Chỉ đạo, tham gia 

xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án: “Bảo tồn, phát huy trang phục 

truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong giai đoạn 

hiện nay”. Triển khai việc xây dựng hồ sơ khoa học Bãi đá Bảy Màu trình Nhà nước 

xếp di tích cấp tỉnh (công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Tuy Phong); xây 

dựng hồ sơ trích ngang Lễ hội Dinh Thầy Thím xin ý kiến thỏa thuận Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch cho phép địa phương triển khai thực hiện hồ sơ khoa học đưa 

vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2021… 

Đồng chí cũng rất tích cực trong đề xuất các sáng kiến, giải pháp cải tiến 
trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công 
nhận, như: Vận dụng kinh nghiệm thực tiễn, thiết kế đề cương luận văn cao học 
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vào công tác tư liệu hóa và kiểm kê văn hóa phi vật thể của Bảo tàng Bình Thuận; 
nghiên cứu xây dựng hồ sơ khoa học “Lễ hội cầu ngư ở Vạn Thủy Tú” trình Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc 
gia.

Với sự gương mẫu và tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; năm 2018 - 2019, 

đồng chí đã được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, đảng viên hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2018, đồng chí được Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tặng Giấy khen đã có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 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 

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./. 


