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Đồng chí Lê Thị Như Hoa hiện là Chi ủy viên Chi bộ 5, Phó Giám đốc 
Khách sạn Bình Minh thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận. Đồng chí luôn 
tích cực và gương mẫu trong thực hiện học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, có tinh thần giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp, nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. 

Khi được tập thể tín nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Khách sạn Bình 
Minh, mặc dù bản thân chưa được đào tạo nghiệp vụ quản lý nhà hàng, nhưng 
đồng chí đã hết sức cố gắng, đi sâu đi sát công việc của các bộ phận, vừa tìm hiểu, 
tiếp cận công việc, vừa hỗ trợ đồng nghiệp, nhân viên những lúc đông khách, đồng 
thời trực tiếp điều hành, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Tích cực tham 
mưu giúp Giám đốc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động đảm bảo 
đúng quy định, chưa để xảy ra khiếu nại, thắc mắc trong nội bộ. Đồng chí cũng rất 
chú trọng việc xây dựng tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động có tinh thần 
trách nhiệm cao trong công việc, đoàn kết gắn bó cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ 
chung của đơn vị. 

Với đặc thù chuyên môn làm việc tại khách sạn, cần thường xuyên đổi mới, 
cải tiến để nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh, nâng cao uy tín và thu hút 
khách hàng; trong những năm qua, đồng chí rất tích cực trong đề xuất các sáng 
kiến cải tiến trong công việc, góp phần vào công tác lãnh đạo Khách sạn hoàn 
thành tốt nhiệm vụ chính trị và hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Năm 2018, đồng 
chí có sáng kiến được công nhận loại A về “Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng 
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Khách sạn Bình Minh”; năm 2019, cùng một 
đồng nghiệp đề xuất sáng kiến được công nhận loại A về “Thiết kế, xây dựng 
chương trình, phục vụ lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập khách sạn”. 

Với những nỗ lực, cố gắng của bản thân; 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, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2018 đồng chí được 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng Giấy khen; năm 2019 được Chủ tịch UBND 
tỉnh tặng Bằng khen. 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./. 


