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Đồng chí Huỳnh Thị Thủy Ân là Phó trưởng Phòng Kỹ thuật - Thẩm định 

thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh 

Bình Thuận. Đồng chí luôn có ý thức trong việc thực hành tiết kiệm từ các công 

việc hàng ngày tại cơ quan; thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình, 

không có thái độ né tránh; góp ý đồng nghiệp một cách thẳng thắng, trên cơ sở tình 

đồng chí, đồng nghiệp; có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết 

điểm. 

Tích cực thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh, đồng chí luôn có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được 

lãnh đạo phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhất là trong phụ trách 

công tác tư vấn đấu thầu, thi tuyển kiến trúc công trình; lập hồ sơ dự thầu đối với 

các công trình của đơn vị tham gia đấu thầu; tham gia báo cáo sản lượng lương 

(công tác đấu thầu); dự các công tác thanh tra, kiểm tra của đơn vị và của các cấp 

liên quan đến thanh kiểm tra các công trình và tại đơn vị khi được phân công. 

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí tích cực đề xuất các sáng 

kiến, giải pháp cải tiến trong công việc. Các sang kiến đều được công nhận và áp 

dụng có hiệu quả tại đơn vị, như: Bổ sung Quy chế đấu thầu (năm 2018); đề xuất 

giải pháp nâng cao chất lượng công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp (năm 2019). 

Là Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn (Trưởng Ban nữ công), đồng chí luôn 

nêu cao tinh thần trách nhiệm để xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. Kết quả 

hoạt động Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2019 

và được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Giấy khen, Ban nữ công được Giấy khen 

Công đoàn ngành Xây dựng. 

Với những nỗ lực, phấn đấu nêu trên, năm 2018 - 2019, đồng chí đã được 

công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, chuyên môn hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ; năm 2019 là 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. 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./. 


