
Đồng chí Lâm Phương Khanh với giải pháp thực hiện tốt
nhiệm vụ “3 không, 3 tốt” về đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan và
thực hiện tốt “Năm Dân vận khéo” 2020 với nội dung “4 không”

-----

Đồng chí Lâm Phương Khanh hiện là chuyên viên thuộc Chi bộ Hội Liên
hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Thuận, đồng chí đã chủ động tham mưu lãnh đạo cơ quan đề
ra giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ “3 không, 3 tốt” về đảm bảo an ninh trật tự tại
cơ quan và thực hiện tốt “Năm Dân vận khéo” 2020 với nội dung “4 không”.

Với vai trò, trách nhiệm được lãnh đạo phân công, đồng chí Lâm Phương
Khanh luôn tích cực tham gia thực hiện phong trào do Chi bộ, cơ quan phát động;
tích cực tham gia thực hiện tốt mô hình “3 không, 3 tốt” về đảm bảo an ninh trật tự
tại cơ quan và thực hiện tốt “Năm Dân vận khéo” 2020 với nội dung “04 không”.
Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, hàng năm các chỉ tiêu đồng chí

Khanh luôn hoàn thành trước thời gian và vượt kế hoạch, được lãnh đạo cơ quan
đánh giá cao, cụ thể:

- Trực tiếp tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ “Tham gia, đề xuất, giám

sát và phản biện xã hội các chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ và bình đẳng
giới”, theo đó trong 5 năm (2016 - 2020), đã trực tiếp tham mưu tổ chức 53 lớp tập
huấn bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền và truyền thông pháp luật cho cán bộ, hội viên,
phụ nữ; xây dựng mới được 8 Câu lạc bộ “Phụ nữ tuyên truyền pháp luật” tại 8
huyện nâng tổng số hiện nay 10 CLB “Phụ nữ với pháp luật”; xây dựng 3 CLB

“Phụ nữ phòng, chống mua bán người” tại 3 xã Hải Ninh (Bắc Bình), Bình Tân
(La Gi) và Vĩnh Tân (Tuy Phong).

- Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý - Sở Tư pháp tỉnh tổ chức 193
cuộc truyền thông, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho hội viên, phụ nữ
ở các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức các Hội thi “Phụ nữ với pháp luật”, tọa
đàm “Vai trò của Bình đẳng giới trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”,
Hội thảo "Cơ hội và thách thức đối với phụ nữ tham gia cấp ủy và cơ quan dân
cử”; tổ chức 4 cuộc đối thoại với lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Y tế về chính
sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình tại thị xã LaGi, Hàm Tân,
Tánh Linh, Phan Thiết.

- Trực tiếp tham gia Tổ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ổn định
tình hình tại địa bàn thị trấn Phan Rí Cửa của tỉnh, tiếp cận, nắm bắt thông tin,
tuyên truyền đến từng hộ gia đình hội viên, phụ nữ về vụ việc tụ tập đông người
gây rối an ninh trật tự phản đối dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
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và tham gia nắm bắt tình hình, trực tiếp vận động hội viên, phụ nữ không khiếu
kiện đông người phản ánh bụi xỉ than tại Vĩnh Tân, ô nhiễm muối Thông Thuận -
Vĩnh Hảo (Tuy Phong).

Hàng năm được nơi cư trú công nhận đạt “Gia đình văn hóa”; từ năm
2015 - 2019 được Chi bộ xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2018
đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; được Chi bộ biểu dương thực hiện tốt
Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016 - 2018; năm
2016 được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; năm 2019 được Chủ
tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong triển khai, thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở

từ năm 2014 - 2019; 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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