
Đồng chí Nguyễn Đức Tiến với mô hình “Phát huy vai trò hạt
nhân chính trị trong đơn vị, nắm vững đường lối, quan điểm của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận dụng sáng tạo các chỉ
thị, nghị quyết cấp trên vào điều kiện thực thế của doanh nghiệp,
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”

-----

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến hiện là Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Viễn

Thông Đức Linh thuộc Đảng bộ Viễn Thông Bình Thuận. Đồng chí Tiến đã chủ động
tham mưu xây dựng mô hình “Phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong đơn vị, nắm
vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận

dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết cấp trên vào điều kiện thực thế của doanh
nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Với vai trò là thủ trưởng cơ quan, đồng chí Nguyễn Đức Tiến phát huy trách
nhiệm là người đứng đầu luôn ra sức học tập trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối
sống, tác phong của người lãnh đạo, không ngừng học tập để nâng cao trình độ về mọi

mặt nhằm vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đề ra các giải pháp, sáng
tạo trong sản xuất đem lại hiệu quả thiết thực.

Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí Tiến luôn chỉ
đạo, triển khai, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức cơ quan thực hiện đạt và vượt
các chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao. Năm 2015, 2018, tập thể đạt danh hiệu Tập thể
lao động tiên tiến; năm 2016, 2017, 2019 đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
(Cờ thi đua của Bộ Thông tin Truyền thông và Cờ thi đua của Tập đoàn Bưu chính
Viễn Thông Việt nam).

Hàng năm lãnh, chỉ đạo lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng chú trọng nguồn lực
trẻ có trình độ chuyên môn để đưa vào quy hoạch nội bộ; tổ chức vận động, định
hướng, hướng dẫn, giao việc thông qua sự giám sát của từng bộ phận người lao
động cùng chuyên môn, cùng nhóm để tạo động lực, cố gắng phấn đấu vươn lên.

Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, chính đáng của cán bộ, đảng viên,
nhân viên để có kế hoạch thực hiện bồi dưỡng, hướng dẫn để người lao động tự tin,
hăng hái đóng góp vào công việc mà mình đang làm; giải quyết hiệu quả các
vướng mắc theo thẩm quyền được giao, tạo sự tin tưởng lan tỏa mang lại thiết thực
cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến có 02 đề tài sáng kiến cấp cơ sở, hàng năm
được nơi cư trú công nhận đạt “Gia đình văn hóa”; được Chi bộ xếp loại đảng
viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó năm 2016, 2017 được bình bầu đảng viên
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hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2016 - 2017 đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua
cấp cơ sở và được Bộ Thông tin và Truyền thông 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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