
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Phượng - 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 Nguyễn Thị Tuyết Phượng hiện là nhân viên Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Thị xã La Gi thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận. Sau một quá trình phấn đấu, nỗ lực, tháng 

7/2018, đồng chí vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng chí luôn có ý 

thức tổ chức kỷ luật cao, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; 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. 

Thông qua sự chỉ đạo và triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Chi bộ 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 nhiệm vụ chuyên 

môn. Trong đó, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, sẵn 

sàng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; luôn cập nhật kịp thời 

các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của ngành, của đơn vị, các quy trình nghiệp vụ để  

nắm bắt kịp thời, đáp ứng tốt nhất cho công việc chuyên môn, cùng với mọi người 

chung tay, góp sức xây dựng đơn vị ngày càng tiến bộ, hoạt động hiệu quả; luôn ý 

thức phục vụ khách hàng, nhân dân, nhất là trong thái độ, cách cư xử, lời nói khi 

giải quyết công việc cho tổ chức và cá nhân. Giai đoạn 2018 - 2019 là đồng chí đã 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là đề xuất giải pháp vận động, thu 

hút khách hàng tiền gửi; tuyên truyền quản cáo các sản phẩm dịch vụ ngân hàng 

đến với khách hàng, kết quả đạt được vượt kế hoạch, chỉ tiêu được giao; cụ thể: 

Năm 2018, Huy động vốn đạt 272%; Thẻ đạt 133%; SMS đạt 117%; Thu hộ đạt 

111%; năm 2019: Huy động vốn đạt 203,7%; Thẻ đạt 136,6%; SMS đạt 130%; 

Thu hộ đạt 140%. 

Bên cạnh đó, đồng chí luôn gương mẫu, phối hợp, trợ giúp trong các phong 

trào, hoạt động do đoàn cấp trên phát động; cùng các đoàn viên tổ chức chương 

trình ngày 1/6, tặng quà Tết trung thu cho con em cán bộ nhân viên trong chi 

nhánh; tham gia tốt mọi hoạt động của đơn vị, tham dự và nghiêm túc học tập đầy 

đủ các lớp bồi dưỡng, hội thảo tập huấn chuyên môn, các phong trào, hội thi do chi 

nhánh tổ chức đảm bảo có chất lượng, hiệu quả.  

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”; năm 2019 là đảng viên hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất 

sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí đã được Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khen thưởng gương điển hình 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./. 


