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Anh Bùi Nguyễn Chí Trung hiện đang công tác tại Phòng Thông Tin - Điện 

Tử thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận. Trong giai đoạn 2018 - 2020, 

quần chúng Trung luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công, nhất là 

công tác đảm bảo tốt việc quản lý lưu trữ và quản lý hệ thống phần mềm tại đơn 

vị. 

Anh Bùi Nguyễn Chí Trung là viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống 

lành mạnh, giản dị và hòa đồng với mọi người, không vi phạm đạo đức nghề 

nghiệp, luôn thực hành tiết kiệm, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp; có tinh thần trách 

nhiệm cao với chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động, tích cực, dám nghĩ dám 

làm, dám chịu trách nhiệm trong công tác. Trong thời gian qua, quần chúng Trung 

luôn đảm bảo chuyển file đầy đủ kịp thời phục vụ công tác dựng, biên tập các 

chương trình phát sóng, không để xảy ra sai xót, thất thoát dữ liệu trong quá trình 

lưu trữ tư liệu truyền hình thô; đảm bảo các phần mềm luôn vận hành tốt nhằm hỗ 

trợ tốt công tác chuyên môn như văn thư, lưu trữ video, kế toán…cung cấp thông 

tin dữ liệu nhanh, chính xác cho các bộ phận có liên quan. 

Bản thân anh Trung luôn cố gắng học hỏi nâng cao tay nghề, nghiên cứu các 

phần mềm, công nghệ mới và vận dụng linh hoạt phục vụ công tác chuyên môn 

trong đơn vị. Năm 2018 - 2019, cá nhân có các sáng kiến đều được Hội đồng bình 

chọn của Đài công nhận sáng kiến loại A về “Xây dựng phần mềm Quản Lý Tin 

Bài qua mạng” và “Nghiên cứu ứng dụng phầm mềm Vmix trong livestream các 

chương trình truyền hình trực tiếp, chương trình phát thanh Kiến thức cho nhà 

nông trên Facebook và Youtube”; năm 2020 đề xuất và thực hiện truyền dẫn cầu 

truyền hình từ xa qua internet giúp giảm chi phí sản xuất, linh hoạt và cơ động đáp 

ứng tốt công tác chuyên môn trong đơn vị. 

Quần chúng Bùi Nguyễn Chí Trung luôn tích cực trong công tác chuyên 

môn gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giúp 

cá nhân ngày càng trưởng thành hơn, bản lĩnh vững vàng hơn. Kết quả 02 năm 

(2018 - 2019), cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, xếp 

loại viên chức 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. Quần 

chúng Bùi Nguyễn Chí Trung 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./. 


