
Đồng chí Võ Thị Mùi - 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 Võ Thị Mùi hiện là Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Thường trực 
Ban Dân vận Tỉnh ủy. Trong những năm qua, đồng chí luôn thể hiện sự tự giác đi 
đầu và gương mẫu thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh tại đơn vị; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo, 
tập thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên cơ quan tổ chức thực hiện 
tốt nhiệm vụ được giao và nghị quyết chi bộ đề ra. 

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đồng chí đã cùng tập thể 
lãnh đạo Ban tham mưu cấp ủy chỉ đạo, triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị 
quyết, kết luận về công tác dân vận đảm bảo theo chỉ đạo của Trung ương, của 
Tỉnh ủy với chất lượng ngày càng nâng lên; tham mưu, đề xuất chỉ đạo nâng cao 
hiệu quả công tác dân vận chính quyền; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, 
nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức và nhân dân đối với hoạt động của chính 
quyền, cơ quan nhà nước. Riêng năm 2019, tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy 
được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, cơ quan 
được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua. 

Với trách nhiệm Bí thư Chi bộ, đồng chí luôn chủ động và phối hợp chặt chẽ 
với tập thể cấp ủy để thực hiện tốt công tác xây dựng chi bộ, cơ quan trong sạch 
vững mạnh; tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên đều có sự phấn đấu tu 
dưỡng, rèn luyện hàng năm đảm bảo 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổ chức quán 
triệt, triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách và tạo điều kiện cho cán bộ, 
đảng viên, công chức, nhân viên tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị 
chuyên đề. Triển khai, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên tham gia 
tốt các phong trào thi đua và tham gia đóng góp các loại quỹ để thực hiện các hoạt 
động xã hội, chăm lo cho đối tượng chính sách; tích cực tham gia các cuộc thi tìm 
hiểu do các cấp, các ngành phát động. Năm 2018 - 2019, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh 
ủy đều được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 

Về cá nhân, đồng chí luôn gương mẫu trong công tác, trong sinh hoạt; gần 

gũi, hòa đồng với đồng chí, đồng nghiệp; có ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ; tự giác 

nghiên cứu, học tập; tu dưỡng rèn luyện bản thân, thường xuyên rà soát nội dung 

cam kết và những hạn chế, khuyết điểm của bản thân để kịp thời thực hiện và khắc 

phục. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí luôn tích cực, thường 

xuyên đóng góp các ý tưởng, phối hợp cùng đồng nghiệp đề xuất những sáng kiến 

phục vụ công việc, nhất là trong tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng các 

báo cáo sơ, tổng kết về công tác dân vận yêu cầu cao về chất lượng. Trong năm 

2018, đồng chí đã cũng đồng nghiệp xây dựng “Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, 

biên chế các phòng, Văn phòng thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy” được đánh giá xếp 

sáng kiến loại B. Năm 2019, đồng chí cùng đồng nghiệp đề xuất, kiến nghị Thường 

trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý có hiệu quả một số vấn đề vướng mắc 

trong quá trình triển khai thực hiện Dự án đường bộ cáo tốc Bắc - Nam, đoạn đi 
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qua tỉnh Bình Thuận; tham mưu xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế 

dân chủ cơ sở tỉnh, đều được đánh giá xếp  sáng kiến loại A. 

Với những nỗ lực, phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, năm 

2018 - 2019, đồng chí được công nhận “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, đảng viên hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ; được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại công chức “Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ”; 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./. 


