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Đồng chí Trần Văn Nam hiện là Tổ phó Tổ Bảo trì - Khách sạn Bình Minh 
thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận. Hàng năm, đồng chí đều được xếp loại 
đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt quy định những điều đảng viên 
không được làm, không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tích cực và gương mẫu trong thực 
hiện học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn nêu cao 
tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Với vai trò Tổ phó Tổ Bảo trì, đồng chí thực hiện các nhiệm vụ do Tổ 
trưởng phân công về điều hành hoạt động của Tổ và thực hiện nhiệm vụ duy tu bảo 
dưỡng, sửa chữa hệ thống điện, nước, các trang thiết bị trong Khách sạn và kiêm 
đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy tại đơn vị. Trong thực hiện nhiệm vụ được 
giao, đồng chí luôn có sự trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Tổ trưởng để xây dựng kế 
hoạch làm việc cụ thể của Tổ; bản thân luôn có sự chủ động, gương mẫu trong 
thực hiện nhiệm vụ và đôn đốc nhân viên trong Tổ thường xuyên kiểm tra, sửa 
chữa kịp thời hệ thống máy móc, các thiết bị điện, nước, máy lạnh… khi bị hư 
hỏng, bảo dưỡng các thiết bị phòng cháy chữa cháy… đảm bảo đáp ứng nhu cầu 
phuc vụ khách đến ăn, nghỉ tại Khách sạn. Làm việc với sự nhiệt tình, năng nổ, xử 
lý công việc nhanh nhẹn, trong những năm qua, đồng chí luôn được sự tín nhiệm 
của cấp trên và đồng nghiệp. bản thân đồng chí cũng có nhiều đóng góp ý tưởng, 
sáng kiến đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và tạo mỹ quan trong công tác sửa chữa, 
cải tạo nhiều công trình nhà hàng, phòng ngủ, sảnh lễ tân… tại Khách sạn. 

Năm 2018, qua thực tế công việc nhận thấy khu vực nướng của khách sạn 
tận dụng chái tạm gần nhà kho chứa bia vừa nhỏ, vừa không đảm bảo yêu cầu an 
toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời khi nướng ngoài trời không có hệ thống hút khói 
khử nùi sẽ ảnh hưởng đến khách uống cà phê giải khát; đồng chí đã cùng một đồng 
nghiệp đề xuất giải pháp và thực hiện “Cải tạo hệ thống bếp nướng và hút khói, 
khử mùi” được Hội đồng tại đơn vị công nhận sáng kiến loại A. Kết quả đã hoàn 
thành khu bếp nướng cho khách sạn, đáp ứng yêu cầu vệ sinh thực phẩm chế biến, 
hệ thống hút mùi thông gió tốt, chủ động mua vật tư làm nên tiết kiệm hiều chi phí 
cho Khách sạn.  

Năm 2019, nhận thấy Nhà hàng B có vị trí mặt tiền hướng biển nhưng đã có 
biểu hiện xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên thấm nước sàn bê tông, vữa trần 
hành làng không còn kết dính, mặt dựng bị mục nứt; để đáp ứng nhu cầu phục vụ 
khách và đảm bảo yêu cầu an toàn, thẩm mỹ, tiết kiệm; đồng chí đã cùng một đồng 
nghiệp suy nghĩ, đề xuất giải pháp và thực hiện “Sửa chữa nhà hàng B lần đảm bảo 
an toàn phục vụ” được Hội đồng tại đơn vị công nhận sáng kiến loại A.  

Với những nỗ lực, cố gắng của bản thân; năm 2018 - 2019, đồng chí đều 
được Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng Giấy 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 
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“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai
đoạn 2018 - 2020./. 


