
Đồng chí Nguyễn Thị Yến - 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 Yến - hiện đang công tác tại Sở Thông tin và truyền 
thông, giai đoạn 2018 - 2019,  đồng chí đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ 
tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Năm 2018, được phân công nhiệm vụ mới là 
tham mưu công tác tuyên truyên truyền thay nhiệm vụ tham mưu quản lý lĩnh vực 
xuất bản, in và phát hành; đồng chí đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham 
mưu hướng dẫn tuyên truyền và hiệu quả triển khai tuyên truyền ở cơ sở nhằm 
nâng cao vai trò vị trí của Sở đối với công tác truyền thông trên địa bàn tỉnh; trong 
đó nổi bật nhất là tham mưu tổ chức thành công Giải thưởng “Tác phẩm truyền 
thanh phòng, chống tội phạm” mang lại hiệu quả tuyên truyền lớn và được Hội 
đồng thi đua khen thưởng cơ quan công nhận sáng kiến loại B. Năm 2019, với mục 
tiêu tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn tuyên truyền trên hệ 
thống thông tin cơ sở; bản thân đồng chí luôn suy nghĩ tìm tòi các giải pháp mới, 
cách làm mới nhằm cải tiến công tác tham mưu, từng bước đưa công tác hướng 
dẫn tuyên truyền đáp ứng được yêu cầu đề ra. Trong đó, đồng chí đã hoàn thành tốt 
công tác truyền thông góp phần thành công chung của Hội nghị Xúc tiến đầu tư 
tỉnh năm 2019 được UBND tỉnh đánh giá cao. Tổ chức Giải thưởng “Tác phẩm 
truyền thanh phòng chống tội phạm” lần thứ hai năm 2019, với số lượng tác phẩm 
gửi dự thi khá nhiều (26 tác phẩm/6 huyện), chất lượng tác phẩm dự thi được Ban 
giám khảo đánh giá cao hơn so với năm 2018; hình thức tuyên truyền mới nhắn tin 
sms qua điện thoại di động, nội dung thông tin tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu đến 
từng người dân trên địa bàn tỉnh mang lại hiệu quả cao với chi phí rất thấp. Tham 
mưu lãnh đạo Sở tổ chức Cuộc thi về Phụ nữ lần thứ nhất năm 2019 với 02 thể loại 
Phát thanh và Truyền hình; qua thời gian ngắn phát động, Ban Tổ chức Cuộc thi đã 
tiếp nhận 14 tác phẩm truyền hình/6 huyện và 19 tác phẩm truyền thanh/7 huyện 
đăng ký tham gia cuộc thi góp phần nâng cao số lượng và chất lượng nội dung 
tuyên truyền ở cơ sở. Năm 2019, đồng chí đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 
công tác hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, triển khai thực tế 
đạt hiệu quả và được công nhận sáng kiến năm 2019. 

Trong quá trình tham mưu, bản thân đồng chí đã chủ động tìm ra nhiều giải 
pháp nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân 
công như: Tham mưu lãnh đạo ban hành văn bản hướng dẫn tuyên truyền hàng 
tháng đã giúp cho công tác hướng dẫn tuyên truyền ngắn gọn đảm bảo triển khai 
tất cả các nội dung chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy và UBND 
tỉnh. Luôn giữ mối liên hệ với lãnh đạo và một số cán bộ cơ sở Đài cấp huyện để 
kịp thời thông báo các nội dung cần thiết. Khích lệ động viên lãnh đạo và phóng 
viên các Đài huyện tích cực tham gia 02 Cuộc thi do Sở tổ chức về phòng, chống 
tội phạm và phụ nữ. Theo dõi, bám sát các báo cáo của cơ sở để nắm bắt, đánh giá 
kết quả triển khai công tác tuyên truyền ở cơ sở; kịp thời tham mưu báo cáo kết 
quả triển khai tuyên truyền theo từng chuyên đề.  
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Trong những năm qua, đồng chí không ngừng nỗ lực, rèn luyện, học hỏi nâng 
cao chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng Chi bộ 
trong các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, năm 2019, đồng chí có 3 bài tham 
luận để báo cáo trong các buổi sinh hoạt chuyên đề hàng quý của Chi bộ. 

Năm 2018 - 2019, đồng chí đã được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ 
sở”, chuyên môn 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. 
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./. 


