
Đồng chí Lê Thị Mau - 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 Lê Thị Mau hiện là nhân viên Phòng Tổ chức - Lao động tiền 
lương thuộc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận. Đồng chí luôn có ý thức 
tổ chức kỷ luật cao, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tốt các 
nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm; giữ gìn phẩm chất đạo 
đức; lối sống giản dị, hòa đồng; có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác, 
trong sinh hoạt hàng ngày; tôn trọng và biết lắng nghe ý kiến quần chúng về mình, 
từ đó chắt lọc để có sự điều chỉnh bản thân hoàn thiện hơn trong cuộc sống hàng 
ngày cũng như trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

Đảng ủy Công ty, Chi ủy chi bộ thường xuyên quán triệt, tuyên truyền và 
triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh; qua đó, định kỳ hàng quý Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thảo luận, 
phướng hướng phấn đấu, đã giúp cho đồng chí nhận thức sâu sắc hơn về việc tu 
dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương Bác; đồng thời, bản thân rút ra được 
nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện áp dụng tại đơn vị, nhất là việc thực hành 
tiết kiệm theo tấm gương của Bác. Trong 02 năm (2018 - 2019), được sự phân 
công của cấp ủy chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị, quần chúng ưu tú, đồng 
chí đã thực hiện tốt việc theo dõi, giúp đỡ và có báo cáo trong phiên họp sinh hoạt 
Chi bộ thường kỳ về tình hình phấn đấu của đảng viên dự bị và quần chúng ưu tú 
được phân công. 

Đồng chí làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và luôn hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao; trong thực hiện nhiệm vụ luôn lập kế hoạch làm việc rõ ràng, 
năng động, sáng tạo, linh hoạt, có phương pháp làm việc khoa học, đúng nguyên 
tắc. Chấp hành nghiêm nội quy lao động, quy chế, quy định, quy trình làm việc của 
Công ty, của phòng. Đồng chí đã cùng với tập thể, nhóm đề ra các giải pháp, sáng 
kiến, đã được Hội đồng xét duyệt của Công ty công nhận, như: Giải pháp cải tiến 
trong công tác quản lý hồ sơ lao động, tiền lương, bảo hiểm, các văn bản pháp 
luật và các hồ sơ khác của Công ty (năm 2018); giải pháp áp dụng công nghệ 
thông tin trong công tác quản lý, lưu trữ văn bản, hồ sơ (năm 2019). 

Với chức trách được giao trong công tác đoàn thể là Tổ trưởng Tổ Công đoàn, 
đồng chí luôn nghiêm túc thực hiện đúng chức trách và hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao; tham gia nhiệt tình trong việc đóng góp các quỹ để làm công tác từ thiện do 
Công ty và các tổ chức đoàn thể phát động, ngoài ra còn thực hiện giúp đỡ, hỗ trợ 
cho những trường hợp khó khăn, cơ nhỡ nơi địa phương mình sinh sống, được 
quần chúng địa phương thương yêu, tín nhiệm. Tích cực tham gia trong các hoạt 
động phong trào do Công ty, các đoàn thể phát động. Kết quả trong năm 2018 -  
2019, đồng chí đều được Công đoàn cơ sở Công ty tặng Giấy khen. 

Từ những nỗ lực, cố gắng trong công tác chuyên môn cũng như hoạt động 

đoàn thể; năm 2018 - 2019, đồng chí được xếp loại chuyên môn hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ; được Đảng ủy Công ty tặng Giấy khen cá nhân “tiêu biểu, điển hình” 
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trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 

2018, 2019 và giai đoạn 2018 - 2020. 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./. 


