
Đồng chí Nguyễn Thanh Minh với “Giải pháp triển khai có
hiệu quả một số nhiệm vụ trên lĩnh vực chính quyền cơ sở, thi đua -
khen thưởng”

-----

Đồng chí Nguyễn Thanh Minh hiện là Phó Bí thư Chi bộ 4, Phó Trưởng Ban
Thi đua - Khen thưởng thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ Bình Thuận. Đồng chí Nguyễn
Thanh Minh đã chủ động tham mưu lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen
thưởng triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ trên lĩnh vực chính quyền cơ sở, thi
đua - khen thưởng.

Với trách nhiệm được phân công, 5 năm qua, đồng chí Nguyễn Thanh Minh
đã tham mưu Giám đốc Sở Nội vụ một số giải pháp, việc làm mang lại hiệu quả
trên một số lĩnh vực, cụ thể:

- Năm 2015, trực tiếp hướng dẫn UBND xã Đa Kai và UBND huyện Đức
Linh xây dựng Đề án, triển khai các bước quy trình, thủ tục để thành lập thôn 11,
xã Đa Kai, huyện Đức Linh, góp phần giúp cho địa phương thực hiện tốt công tác
quản lý nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát
triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

- Năm 2016, tham mưu lãnh đạo Sở Nội vụ, UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Tỉnh
ủy, Ủy ban bầu cử tỉnh triển khai thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và
Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, được Trung ương đánh giá cao.
Cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

- Năm 2017, trực tiếp tham mưu UBND tỉnh đổi mới hình thức, phương
pháp tổ chức Hội nghị sơ, tổng kết công tác thi đua - khen thưởng từ phương thức
truyền thống trình bày báo cáo chuyển sang xây dựng Clip trình chiếu phóng sự có
hình ảnh minh họa và lời bình, thu hút được sự chú ý của đại biểu tham dự.

Đồng thời, đồng chí Minh tham mưu lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Thi đua -
Khen thưởng trình UBND tỉnh triển khai có hiệu quả một số nhiệm chuyên môn,
tiêu biểu như: Triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt
việc thực hiện quy chế dân chủ, công tác Dân vận chính quyền; tham mưu xây
dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây

dựng nông thôn mới” tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời đã
kêu gọi các cơ quan, đơn vị mua Bảo hiểm xã hội hỗ trợ cho hộ gia đình khó khăn,
xây nhà tình thương, mua sắm tranh thiết bị cho nhà văn hóa thôn… với tổng số
tiền trên 13 tỷ đồng; tham mưu thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách
đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng
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bảo trợ xã hội khác, thực hiện tốt trợ giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn, trẻ em bị tai nạn, bị xâm hại và trẻ em bị khuyết tật và đề nghị Chủ tịch
Nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đề nghị tặng thưởng Huân
chương độc lập cho gia đình có nhiều liệt sỹ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hàng năm được nơi cư trú công nhận đạt “Gia đình văn hóa”; năm 2015 -
2019 được cơ quan xếp loại chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Chi
bộ xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2016 được Thủ tướng Chính
phủ tặng Bằng khen vì đã có nhiều đóng góp trong công tác bầu cử; năm 2018,
2019 đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; năm 2019 được Chủ tịch UBND

tỉnh tặng Bằng 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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