
Đồng chí Huỳnh Ngọc Tuyển - 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 Huỳnh Ngọc Tuyển hiện là Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Nhà hát 
ca múa nhạc Biển Xanh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận. Qua 
học tập và làm theo tấm gương của Bác, bản thân đồng chí thêm kiên định với mục 
tiêu lý tưởng cách mạng, luôn luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao; thể hiện ý chí phấn đấu không ngừng; tự giác đi đầu và gương mẫu thực 
hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 
đơn vị. 

Giai đoạn 2018 - 2020, với vai trò là Bí thư Chi bộ, đồng chí luôn nêu cao 
tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng chi bộ vững mạnh, lãnh đạo Chi bộ thực 
hiện tốt các nhiệm vụ, nghị quyết hàng tháng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ 
chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả; trực tiếp xây dựng các kế hoạch, chương 
trình hành động của Chi bộ, nhất là kế hoạch triển khai thực hiện các chuyên đề 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm, trong đó 
đã triển khai thực hiện tại đơn vị thông qua nhiều hình thức, như: Tuyên truyền bài 
nói chuyện của GS,TS Hoàng Chí Bảo về "Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di 
chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền đĩa DVD giao lưu điển hình tiêu 
biểu thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đài truyền hình Việt Nam ghi hình 
trong các buổi sáng sinh hoạt hàng ngày của đơn vị; chỉ đạo tổ chức dâng hương, 
báo công dâng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận nhân kỷ niệm 
43 ngày thành lập Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh gắn với các hoạt động kỷ niệm 
50 năm thực hiện Di chúc của Người, đồng thời phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí 
Minh tổ chức sinh hoạt giao lưu với chủ đề "Nhớ lời Di chúc theo chân Bác", qua 
đó giúp cho đảng viên, quần chúng tại đơn vị nhận thức rõ hơn về nội dung của bản 
Di chúc Bác. Chủ trì tổ chức thành công Liên hoan văn nghệ với chủ đề “Sáng mãi 
tên Người” lần thứ VII với 12 đơn vị trong và ngoài ngành đăng ký tham gia; qua 
đó, khơi dậy phong trào yêu thích văn nghệ, đặc biệt là những ca khúc ca ngợi về 
Bác Hồ kính yêu; tạo không khí vui tươi, sôi nổi, giao lưu học hỏi lẫn nhau giữa 
các bộ phận trong đơn vị, các Công đoàn cơ sở, Chi đoàn ngành Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, Chi đoàn bạn và Chi đoàn kết nghĩa, trong đó gắn với việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Góp phần thực hiện có hiệu Chỉ 
thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với những việc đã làm được trong công tác chỉ 
đạo và thực hiện việc học tập và làm theo Bác đã góp phần vào thành tích chung của 
Chi bộ; liên tiếp 02 năm 2018 - 2019, Chi bộ được Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch khen thưởng đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Với vai trò là Phó Giám đốc, trên từng nhiệm vụ được phân công, trong năm 
qua, đồng chí luôn thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mình trong công việc. Trong 
đó đã chỉ đạo tổng hợp rà soát, điều chỉnh bổ sung các điều, khoản trong Quy định, 
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Quy chế của đơn vị phù hợp với tình hình thực tế; giải quyết kịp thời các chế độ, 
chính sách ưu đãi cho cán bộ, diễn viên, tạo được sự phấn khởi cho diễn viên tích 
cực tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham gia chỉ đạo triển khai thực 
hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm, kể cả sự điều động đột 
xuất của UBND tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nổi bật như sau: Tổ chức 
biểu diễn phục vụ Lễ Tuyên dương gương điển hình tiên tiến về “Đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp tỉnh giai đoạn 
2016 - 2018; Chương trình đưa Văn hóa về cơ sở lần thứ X năm 2019 chủ đề 
“Hướng về biển đảo yêu thương” tại huyện Đảo Phú Quý; thực hiện thành công 
cuộc thi “Tiếng hát Ngôi sao Biển Bình Thuận, lần thứ II - 2019”; chương trình 
nghệ thuật kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm 
Ngày hội Quốc phòng toàn dân; Chương trình nghệ thuật "Sắt son niềm tin theo 
Đảng" phục vụ phục vụ Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam… 
Đặc biệt là tổ chức biểu diễn giao lưu nghệ thuật theo phương thức hoán đổi chỉ 
tiêu phục vụ nhiệm vụ chính trị với Đoàn nghệ thuật Cải lương Long An, Đoàn ca 
múa nhạc dân tộc Bình Phước và Đoàn ca múa nhạc dân tộc Bình Dương phục vụ 
nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận, nhằm tạo điều kiện cho công 
chúng hưởng thụ đa dạng sắc thái nghệ thuật vùng miền, nâng cao đời sống tinh 
thần cho cán bộ và nhân dân các địa phương trong tỉnh. Với những việc đã cùng 
tham gia chỉ đạo điều hành, góp phần vào thành tích chung cho đơn vị. Năm 2018, 
2019 được UBND tỉnh công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" và tặng 
Bằng khen.  

Đồng chí cũng đã phối hợp cùng đồng nghiệp đề ra các sáng kiến, giải pháp 
thiết thực, thực  hiện có hiệu quả tại đơn vị, như: Năm 2018 có đồng sáng kiến về 
“Tiếp tục cải cách, nâng cao công tác tổ chức quản lý, thời gian làm việc của cán bộ, 
viên chức, người lao động trong đơn vị đảm bảo khách quan, công bằng trong xét thi 
đua khen thưởng; đề ra giải pháp thực hiện việc sắp xếp nhân sự, thực hiện tinh gọn 
biên chế ở các bộ phận nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị, 
góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII”; năm 2019 có đồng sáng 
kiến trong đề ra giải pháp thiết thực để sắp xếp lại bộ máy, tinh giảm biên chế ở các 
bộ phận nhằm thực hiện đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả 
hoạt động của đơn vị, từng bước giảm dần kinh phí bao cấp của Nhà nước theo hướng 
tự chủ về tài chính và biên chế. 

Với những nỗ lực và kết quả trên; năm 2018 - 2019, đồng chí đã được tặng 
công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, đảng viên hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ. Năm 2018 được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối công nhận đảng viên 
đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền; 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./. 


