
Đồng chí Trần Thị Thanh Hiền - 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 Trần Thị Thanh Hiền hiện là Chi ủy viên, Bí thư Chi đoàn và là 
viên chức Phòng Phục vụ bạn đọc - Thư viện Tỉnh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Bình Thuận. 

Với vai trò là Chi ủy viên, được cấp ủy Chi bộ giao nhiệm vụ phụ trách công 
tác tài chính và công tác học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, đồng chí luôn tích cực học hỏi, tìm tòi những cách làm hay về học tập và 
làm theo Bác; lựa chọn và tuyên truyền, phổ biến những câu chuyện về Bác, những 
điển hình tiên tiến vào mỗi giờ đọc báo buổi sáng tại đơn vị; bản thân luôn tích cực 
và gương mẫu trong thực hiện học tập làm theo Bác, góp phần xây dựng chi bộ, 
các đoàn thể trong đơn vị trong sạch, vững mạnh. 

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hàng ngày luôn tiếp xúc với độc giả, 
đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; tinh thần, thái độ 
phục vụ tốt, tận tình hướng dẫn bạn đọc tra tìm tài liệu nhanh chóng, chính xác và 
hiệu quả; vệ sinh kho phòng sạch sẽ, xử lý, sắp xếp và trưng bày báo - tạp chí đẹp 
mắt; sắp xếp kho tài liệu sách, báo hợp lý; trang trí cây xanh trong phòng nhằm 
phục vụ độc giả ngày một tốt hơn; tham gia phục vụ Hội báo xuân hàng năm của 
đơn vị tại quảng trường Nguyễn Tất Thành và tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi 
nhánh Bình Thuận; tham gia phục vụ ngày Hội sách 23/4 tại Nhà văn hóa thiếu nhi 
tỉnh; tích cực trong tuyên truyền, giới thiệu sách mới, sách chuyên đề nhân các 
ngày lễ lớn trong năm, quảng bá hình ảnh thư viện, sách, báo - tạp chí qua 
facebook, mạng xã hội nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện và tích cực viết bài cho 
Phòng gửi đăng trên website Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; gửi bài đăng cho 
Tập san khu vực miền Đông Nam Bộ và Cực Nam Trung Bộ. 

Đồng chí rất chủ động, sáng tạo trong công việc; nhất là phối hợp với đồng 
nghiệp thực hiện sáng kiến để nâng cao hiệu quả công tác phục vụ và được Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch công nhận sáng kiến, như: Năm 2018, nghiên cứu giải 
pháp Bộ sưu tập “Y học và Sức khỏe cho Thanh thiếu niên” góp phần tạo điều kiện 
tốt nhất cho độc giả thuận tiện và tiết kiệm thời gian trong việc tìm kiếm, khai thác 
và sử dụng tài liệu về y học, sức khỏe. Năm 2019, đồng chí cùng đồng nghiệp xây 
dựng bộ sưu tập tài liệu: “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi” góp phần nâng cao 
chất lượng phục vụ độc giả, tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin của bạn đọc, tạo 
thêm nguồn dữ liệu lưu trữ số hoá cho thư viện, thêm một sự lựa chọn từ đọc giả 
để khai thác nguồn dữ liệu hiện có của thư viện . 

Là Bí thư Chi đoàn, đồng chí đã cùng Ban Chấp hành Chi đoàn cụ thể hóa 
hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đoàn đề ra và các nhiệm vụ công 
tác đoàn, chú trọng mục tiêu xây dựng tập thể Chi đoàn vững mạnh toàn diện, hàng 
năm Chi đoàn đều được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bản thân đồng 
chí luôn xung kích tham gia các phong trào Đoàn thanh niên, nhất là tham gia hiến 
máu tình nguyện theo tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”; đến 
nay, bản thân đồng chí đã tham gia hiến máu nhân đạo được 31 lần. 
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Từ những nỗ lực, cố gắng của bản thân trong công tác chuyên môn cũng như 
hoạt động đoàn thể; năm 2018 - 2019, đồng chí được xếp loại viên chức hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2018, đồng chí đã được công nhận danh hiệu 
“Chiến sĩ thi đua cơ sở”; năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có 
thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; năm 2020 được Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen đã có thành tích trong công tác phòng chống 
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra (Covid 
19). 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./. 


