
Đồng chí Nguyễn Tám với mô hình “Phong trào sáng kiến cải
tiến kỹ thuật”

-----

Với vai trò là Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông thuộc Đảng
bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận. Đồng chí Nguyễn Tám đã
đã xây dựng mô hình “Phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật” tại Trung tâm
Khuyến nông Bình Thuận.

Từ năm 2015 - 2019, đồng chí Nguyễn Tám đã chủ trì, cùng với tập thể lãnh
đạo, cấp ủy, chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động cơ quan thực hiện hoàn
thành tốt và vượt kế hoạch các tiêu chí, chỉ tiêu thi đua của đơn vị đề ra và của cấp
trên giao ; thường xuyên vận động, đôn đốc, động viên cán bộ, viên chức, người
lao động Trung tâm tích cực đề xuất các giải pháp cải tiến kỹ thuật.

Kết quả từ năm 2015 - 2019, Trung tâm có 17 sáng kiến được Hội đồng sáng
kiến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận áp dụng vào quản lý, sản
xuất, mang lại hiệu quả cao, tăng hiệu quả, năng suất lao động, phục vụ cho sự
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa
bàn tỉnh. Đơn vị cũng đã đạt được những thành tích nổi bật trong tham gia Hội thi
sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận (đạt 01 giải ba và 03 giải khuyến khích tại Hội
thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ VII (năm 2016 - 2017); 01 giải
khuyến khích tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII (năm 2018
- 2019). Nhìn chung, các sáng kiến, giải pháp trên đã và đang được cơ quan áp
dụng thông qua các mô hình đã thực hiện tại địa phương với mục đích nâng cao
nhận thức của bà con nông dân, thấy được lợi ích thiết thực của việc áp dụng tiến
bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp...

Hàng năm gia đình đồng chí Nguyễn Tám được nơi cư trú công nhận đạt
“Gia đình văn hóa”. Với những thành tích đạt được, từ 2015 đến 2019 đồng chí
Tám được Chi bộ xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó năm 2017,
2019 được bình bầu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm (2017 - 2019)
đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh
tặng Bằng khen vì đã có thành tích đóng góp vào hoạt động xây dựng và phát triển
Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014 - 2019;
năm 2019 được tặng Kỷ niệm chương của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật
Việt Nam: Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật. 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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