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Là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ

Khoa học kỹ thuật - Tổ trưởng Khu thực nghiệm Ứng dụng cấp nước sinh hoạt

(CNSH) thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh Bình Thuận. Trong giai

đoạn từ năm 2016 đến 2020, đồng chí Trần Văn Hòa đã cùng với Chi bộ tổ chức

và xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực ứng dụng

Khoa học công nghệ. Năm 2019, đồng chí Trần Văn Hòa đã chủ động tổ chức triển

khai mô hình “Xử lý nước nhiễm phèn phục vụ sinh hoạt quy mô 3m3/ngày tại 01

hộ gia đình ở xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc”.

Với quyết tâm của mình, đồng chí Trần Văn Hòa luôn đạt kết quả tốt đối với

các dự án đề tài, dự án đã nghiệm thu tại Khu thực nghiệm ứng dụng CNSH phục

vụ tham quan, học tập kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ

cao của người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (300 lượt

người/năm2019); trực tiếp theo dõi công tác quản lý về an ninh trật tự, trực sẵn

sàng chiến đấu, phối hợp tốt với người dân đảm bảo không để xảy ra tình trạng

trộm cắp, mất đoàn kết tại địa bàn được phân công, theo dõi; luôn chủ động tổ

chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm Khoa học công nghệ

(KHCN), nhằm góp phần vào nguồn thu dịch vụ của Trung tâm; ngoài ra, đồng chí

Trần Văn Hòa tích cực tham gia thực hiện đề tài, dự án các cấp từ Trung ương đến

địa phương, vận động người dân tham gia thực hiện đề tài.

Kết quả đạt được của mô hình: Đã hỗ trợ vật tư và hướng dẫn người dân lắp

đặt hệ thống, xử lý các sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành, hướng dẫn bảo trì,

bảo dưỡng hệ thống để đảm bảo nguồn nước sạch thường xuyên, liên tục cho hộ

dân ở vùng sản xuất có nguồn nước ngầm nhiễm phèn. Mô hình này góp phần giúp

người dân nâng cao chất lượng sống.

Hàng năm gia đình đồng chí Trần Văn Hòa được nơi cư trú công nhận đạt

“Gia đình văn hóa”; được chi bộ xếp loại đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ liên

tục từ năm 2015 - 2019; được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm

2018; Từ năm 2015 - 2019, hàng năm đều được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở

Khoa học và Công Nghệ vì đạt được những thành tích xuất sắc trong thực hiện

nhiệm vụ. Ngoài ra, trong năm 2020 đồng chí Trần Văn Hòa đã được Ban Thường
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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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