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Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp Lương Sơn thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bình Thuận, với 09 đảng viên. Là một 

trong những tập thể được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tuyên dương, khen thưởng 

là gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020; trong những năm qua, Chi bộ luôn chú 

trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phối hợp lãnh đạo thực hiện hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ giao.  

Để triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh; hàng năm, Chi bộ đều xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với nhiệm vụ 

chuyên môn được giao, toàn thể cán bộ, đảng viên đều viết bản cam kết tu dưỡng, 

rèn luyện phấn đấu. Trong sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, đảng viên báo cáo kết quả 

thực hiện và đảng viên trong Chi bộ tham gia góp ý, qua đó kịp thời uốn nắn và 

vận động cán bộ, đảng viên thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức nghề 

nghiệp, không lợi dụng chức vụ quyền hạn để tư lợi cá nhân, không quan liêu hách 

dịch trong giao tiếp khách hàng, đồng nghiệp, nhờ đó trong các năm qua luôn được 

khách hàng tin tưởng và gắn kết với ngân hàng, cho đến nay không xảy ra trường 

hợp cán bộ ngân hàng trực tiếp hay gián tiếp đặt ra các khoản phí, hoa hồng trái 

pháp luật gây khó khăn để sách nhiễu, trục lợi cá nhân, không xảy ra thái độ hách 

dịch, quan liêu. 

Qua đó, giúp công tác chuyên môn của đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ nhiều năm liền. Tổ chức thực hiện tốt chương trình giao dịch một cửa, 

phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, phối hợp với các tổ chức đoàn 

thể xã hội trên địa bàn, tiếp tục phát huy có hiệu quả các chương trình liên tịch, tổ 

chức thực hiện tốt các chương trình kích cầu của Chính phủ; tạo điều kiện cho 

khách hàng vay vốn ưu đãi lãi suất để duy trì và phát triển sản xuất, ổn định đời 

sống nhân dân góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn ngành và 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; hàng năm đều thực hiện đạt và 

vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, với tinh thần 

tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn, cán bộ, nhân viên đã tích cực tham gia 

các hoạt động xã hội từ thiện. Trong 02 năm 2018 - 2019, cán bộ, nhân viên đã 

đóng góp các quỹ theo phát động của Ngân hàng cấp trên; tham gia công tác từ 

thiện xã hội như: tiếp tục trao học bổng “Vun đắp ước mơ” cho học sinh nghèo 

vượt khó ở huyện, Quỹ khắc phục hậu quả thiên tai Tây Bắc...   

Với những hoạt động nêu trên cùng với những thành tích đạt được trong 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ có 01 cá nhân được Đảng ủy Ngân hàng 
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Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận khen thưởng về học tập và làm 

theo năm 2019 và tập thể Chi bộ được Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Bình Thuận khen thưởng về học tập và làm theo giai đoạn 2018 - 

2020. Năm 2018 và 2019, tập thể đơn vị đều xếp loại Tập thể lao động xuất sắc; 

năm 2019 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về phong trào thi đua 

yêu nước và Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh về phong trào Toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc. Chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, 

2019./. 

 

 

 

 


