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Đồng chí Nguyễn Việt Hùng hiện là Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Bắc Bình thuộc 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận. 

Là một đảng viên, một cán bộ lãnh đạo quản lý, đồng chí luôn nhận thức sâu 

sắc về ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh và đã được thể hiện rõ ràng, cụ thể trong công việc 

thường ngày của đồng chí, coi đây là một tiêu chí để phấn đấu của bản thân, luôn 

có ý thức giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiên 

phong, gương mẫu của người đảng viên; thực hiện nghiêm túc tinh thần tự phê 

bình và phê bình; trung thực, thẳng thắn, đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè 

phái để xây dựng đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; luôn nêu cao tinh thần, trách 

nhiệm, ý thức phục vụ và giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân; có tinh thần cầu 

thị, luôn học hỏi và tiếp thu lắng nghe các ý kiến đóng góp để ngày càng hoàn 

thiện bản thân. 

Với nhiệm vụ là Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh, bản thân đồng chí 

luôn xác định công tác chuyên môn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, luôn tích cực 

học tập nghiên cứu các văn bản, cơ chế nghiệp vụ, cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ 

đồng nghiệp, tự nghiên cứu các văn bản, quy chế của ngành, phấn đấu nâng cao 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ, không ngại khó, ngại khổ để hoàn thành tốt các 

nhiệm vụ được giao. Từ đó trong năm 2018 - 2019 các chỉ tiêu chuyên đề của 

Phòng đảm nhận đều hoàn thành vượt kế hoạch cấp trên giao. Trong đó, đồng chí 

đã thực hiện tuyên truyền, vận động khách hàng, thu hút nguồn vốn huy động lãi 

suất rẻ, tiết kiệm chi phí cho đơn vị; thực hành tiết kiệm chi phí quản lý, công cụ 

để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh; đề xuất kỹ năng phối hợp xử lý nợ 

hiệu quả, kết quả đạt được vượt kế hoạch, chỉ tiêu được giao; cụ thể: Năm 2018, 

Huy động vốn đạt 200%, Thẻ ATM đạt 1107%, SMS Banking đạt 893%, Thu hộ 

đạt 183%; năm 2019: Huy động vốn đạt 217%, Thẻ đạt 240%, SMS Banking đạt 

240%, Thu hộ đạt 115%. 

Từ 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”, đảng viên hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ; năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất 

sắc trong phong trào thi đua yêu nước; được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ 

quan và doanh nghiệp 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./. 


