Đồng chí Nguyễn Hữu Danh với mô hình “Tuyên truyền, vận
động công chức, viên chức và người lao động thực hiện các chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; công tác phát triển đảng
viên”
----Là Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Bình
Thuận, trong những năm qua đồng chí Nguyễn Hữu Danh đã thực hiện tốt công tác
tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật, chỉ thị, nghị quyết của Đảng,
các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên đến tất cả công nhân lao động, đoàn
viên tại các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Bình Thuận; đã tuyên truyền
giáo dục Luật lao động, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ thị,
nghị quyết của Đảng được 43 lớp với hơn 9.000 lượt công nhân lao động tham gia.
Đồng thời, đã trực tiếp đến các doanh nghiệp có đông công nhân lao động ở
KCN Hàm Kiệm tuyên truyền nhắc nhở đoàn viên, công nhân lao động yên tâm
làm việc, không để bị kích động làm ảnh hưởng đến nhà máy, doanh nghiệp, ý
thức được việc bảo vệ doanh nghiệp là bảo vệ công ăn việc làm của mình. Năm
2019 đã tổ chức 01 cuộc tuyên truyền về tình hình biển Đông cho gần 900 công
nhân lao động tại các doanh nghiệp Khu Công nghiệp Hàm Kiệm II, nhằm vận
động người lao động tập trung làm việc, không kích động, tụ tập đông người gây
rối ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đến tình hình an
ninh trật tự xã hội. Trong thời gian qua, đã vận động thành lập mới 10 tổ chức
công đoàn cơ sở.
Với vai trò Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Hữu Danh đã thường xuyên
quán triệt đến đảng viên và quần chúng về vai trò, tầm quan trọng của công tác
phát triển đảng viên; đã tuyên truyền cho công nhân lao động hiểu biết về tổ chức
Đảng từ đó họ nhận thức để phấn đấu, rèn luyện tốt để được đứng vào hàng ngũ
của Đảng. Hàng năm, đều xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên và phân công
đảng viên làm tốt công tác vận động quần chúng phù hợp chuyên môn từng bộ
phận; từ đó đề xuất những cá nhân ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Trong thời
gian qua, đã vận động, phát triển được 09 đảng viên ở các doanh nghiệp tư nhân
trong Khu Công nghiệp.
Hàng năm gia đình đồng chí Nguyễn Hữu Danh được nơi cư trú công nhận
gia đình đạt “Gia đình văn hóa”; Chi bộ xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm
vụ trở lên. được cấp thẩm quyền công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
ba năm liền (2017 - 2019); được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen nhiều
năm liền; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen (năm 2016, 2019);
được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen thực hiện
tốt công tác xây dựng Đảng năm 2018. Đồng thời, 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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