
Đồng chí Huỳnh Ngọc Châu với mô hình “Vận động cán
bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia xây dựng cơ quan, đoàn
thể trong sạch vững mạnh; thực hiện cải cách hành chính, tận tình
phục vụ nhân dân”

-----

Với vai trò là Chi ủy viên, Phó Trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức Trung
tâm Khuyến nông thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình
Thuận. Xuất phát từ thực tiễn công tác, đồng chí Huỳnh Ngọc Châu đã xây dựng
mô hình “Vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia xây dựng cơ
quan, đoàn thể trong sạch vững mạnh; thực hiện cải cách hành chính, tận tình
phục vụ nhân dân” tại Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận.

Để thực hiện tốt việc triển khai mô hình, đồng chí Huỳnh Ngọc Châu đã chủ
động tham mưu lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông thực hiện tốt công tác tổ chức
cán bộ, thi đua khen thưởng, phòng chống tham nhũng, quy chế dân chủ cơ sở,
công tác dân vận tại cơ quan. Từ năm 2016 đến nay, đồng chí Châu trực tiếp xây
dựng các Đề án: Đề án sắp xếp, củng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy khuyến nông,
khuyến ngư từ tỉnh đến cơ sở theo Nghị định số 02/2010/NĐ-CP, ngày 08/01/2010
của Chính phủ; Đề án thành lập Trung tâm Khuyến nông (mới) trên cơ sở sáp nhập
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây Thanh long vào Trung tâm Khuyến nông; Đề
án vị trí việc làm; Đề án tinh giản biên chế của Trung tâm Khuyến nông.

Sau khi các đề án được phê duyệt, đã tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết
phục công chức, viên chức, người lao động tổ chức thực hiện tốt các đề án, phát
huy được hiệu quả, không có trường hợp phản đối, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo xảy
ra; tập thể cơ quan đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ chung.

Từ các đề án đã được xây dựng trên, đồng chí Huỳnh Ngọc Châu góp phần
cùng tập thể Trung tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao, tích cực thực
hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm
được nơi cư trú công nhận gia“Gia đình văn hóa”. Từ năm (2015 - 2019) đồng chí
Châu được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó năm 2016 được
bình bầu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2016 - 2019 được Giám
đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Giấy khen; năm 2020 được Ban
Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tuyên dương, khen thưởng
là gương điển hình tại Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân
vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020./.
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