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Ngư dân

Đã có hành động dũng cảm, cứu vớt 4 ngư dân bị sóng lớn đánh chìm tàu tại vùng biển
Hoàng Sa của Việt Nam vào ngày 16.12.2017. Được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân
chương Dũng cảm, TW Đoàn tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm, Chủ tịch UBND tỉnh tặng
Bằng khen. Được Đài Truyền hình Việt Nam làm phóng sự “Gala việc tử tế” năm 2018.

Ghi
chú

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Trần Thanh
1
15.2.1993
Ron

Phổ Châu, Phổ Châu,
Kinh Không
Đức Phổ Đức Phổ

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH QUẢNG NGÃI
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Nguyễn
2.12.1956
Ngọc Giao

Đội phó Đội tình
nguyện viên Hội
Chữ thập đỏ tỉnh;
Nghĩa
Nghĩa
Đội trưởng Đội tình
Chánh, Chánh,
Kinh Không
nguyện viên, Hội
TP.Quảng TP.Quảng
Chữ thập đỏ TP
Ngãi
Ngãi
Quảng Ngãi; Nhân
viên Bảo vệ Trường
THCS Nghĩa Chánh

- Từ năm 2007 đến nay mỗi năm vận động các nhà mạnh thường quân ủng hộ giúp đỡ bà
con nghèo trong tỉnh mỗi năm trên 01 tỷ đồng, trong công tác lao động luôn là lá cờ đầu
của Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ Quảng Ngãi.
- Trong công tác hiến máu tình nguyện, bản thân trên 50 lần, đặc biệt có gần 30 lần hiến
tiểu cầu khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cần gấp, gia đình đã trên 100 lần hiến
máu và vận động được 200 người tham gia hiến máu.
- Năm 2013, 2017 được Bộ trưởng Y tế tặng bằng khen.
- Năm 2010, 2011, 2012, 2013 được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen xuất sắc
trong hoạt động nhân đạo.
* Năm 2009, 2012, 2014, 2015, 2018 được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Quảng
Huyện Lạc
Trụ trì chùa Phổ
Phú,
Quang, TP.Quảng
Kinh Không Thủy, tỉnh
TP.Quảng
Hòa Bình
Ngãi
Ngãi

- Qua 12 năm với sự chung tay giúp đỡ của Phật tử gần xa, tính đến tháng 8.2017 tôi đã
chăm sóc, nuôi dưỡng 42 cháu khôn lớn, được học hành chu đáo. Trong đó: Đại học Phật
giáo 7 em, Cao đẳng Phật giáo 2 em, Trung cấp Phật giáo 7 em...
- Phối hợp với UBMTTQVN thành phố Quảng Ngãi ủng hộ, thiện nguyện "Ngày vì người
nghèo"; tham gia đóng góp các hoạt động nhân đạo.
- Năm 2011, 2012 Chùa được đánh giá hoàn thành xuất sắc công tác nhân đạo do Hội CTĐ
thành phố triển khai.
- Được Bí thư Tỉnh ủy gửi Thư khen và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen là Những tấm
gương bình dị mà cao quý năm 2017; năm 2018, Ban Tuyên giáo TW trao tặng kỷ niệm
chương gương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác vì những đóng góp thiện
nguyện và hoạt động xã hội.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
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Thích Nữ
Uyên Liên

1.3.1973

CÔNG AN TỈNH

4

Bí thư
Phổ
Trần Phú,
Đảng
Kinh
Cường, TP.Quảng
ủy cơ
Đức Phổ
Ngãi
sở

Nguyễn
12.9.1961
Hùng Vinh

Đại tá, Trưởng
phòng Phòng Cảnh
sát điều tra tội phạm
về tham nhũng, kinh
tế, buôn lậu, Công
an tỉnh Quảng Ngãi

- Là cá nhân duy nhất của Công an tỉnh được UBND tỉnh tặng Bằng khen “Những tấm
gương bình dị mà cao quý” năm 2018.
- Được Bộ Công an xét chọn là 1 trong 70 gương điển hình tiên tiến được biểu dương,
khen thưởng tại Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “Công an nhân dân học tập, thực
hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 - 2018 tại Hà Nội.
- Được lựa chọn là 1 trong 70 đại biểu điển hình tiên tiến để biểu dương, tôn vinh tại Lễ kỷ
niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc cấp Quốc gia.
- Năm 2018 được Bộ Công an tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân
dân về thành tích từ năm 2015 - 2017.

TỈNH ĐOÀN QUẢNG NGÃI
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Nguyễn
Tấn Trãi

2.12.2001

Kinh Không

Hành
Trung,
Nghĩa
Hành

Hành
Trung,
Nghĩa
Hành

- Đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2017-2018.
- Thanh niên tiêu biểu đạt giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2018 của TW Hội Liên
hiệp Thanh niên Việt Nam
Học sinh lớp 12C5,
- Là "Những tấm gương bình dị mà cao quý" trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
Trường THPT số 1
phong cách Hồ Chí Minh năm 2018- Giải nhất Hội thi "Cán bộ Đoàn giỏi cấp tỉnh" năm
Nghĩa Hành; Phó
2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Chủ nhiệm CLB Dấu
- Có thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện năm 2018 của BCH Huyện đoàn Nghĩa
ấn trái tim
Hành
- Được Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành gửi thư khen trên cương vị Phó Chủ nhiệm CLB Dấu ấn
trái tim, trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Nghĩa Hành

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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7

Đảng
viên dự
Bình
Bình
Giáo viên Trường
bị (mới
24.10.1989 Kinh
Dương, Dương, THCS và THPT Phạm
kết nạp
Bình Sơn Bình Sơn
Kiệt
2
tháng)

Ngô Thị
Thùy Trang

Trương
Nguyễn
Anh Huy

01.3.2001

- Đạt giải Nhì trong cuộc thi sử dụng thiết bị dạy học theo danh mục quy định cấp trường
năm học 2016-2017, 2017-2018.
- Đạt giải Ba tại cuộc thi “Sử dụng thiết bị dạy học cấp tỉnh, giáo viên trung học năm học
2016 – 2017”
- Đạt danh hiệu “Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh” năm học 2016 - 2017.
- Đạt giải Ba trong hội thi “Giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh” năm học 2017 - 2018.
- Đạt giải Nhì nội dung Thiết kế bài giảng E-learning cấp trường năm học 2018 - 2019.

- Đạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tin học năm học 2018 - 2019.
- Đạt giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học
2018 - 2019.
Học sinh Trường - Đạt giải Khuyến khích Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung
Nghĩa Kỳ, Nghĩa Kỳ,
Kinh Không
THCS và THPT Phạm học năm học 2016 - 2017.
Tư Nghĩa Tư Nghĩa
Kiệt
- Huy chương Vàng môn Tin học Kỳ thi Olympic 30-4 năm học 2017 - 2018.
- Đạt giải Ba Hội thi Tin học trẻ không chuyên tỉnh Quảng Ngãi.
- Đạt danh hiệu học sinh 3 tốt do Tỉnh đoàn trao tặng.
- Học sinh giỏi năm học 2017 - 2018 và học sinh giỏi học kỳ 1 năm học 2018 - 2019.

F
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HỘI NÔNG DÂN TỈNH

8

Ngô Hữu
Chánh

4.4.1960

Kinh

Không

Hành
Minh,
Nghĩa
Hành

Hành
Minh,
Nghĩa
Hành

Từ một hộ gia đình nghèo trong xã, đến nay gia đình đã vươn lên làm giàu và giúp đỡ
cho nhiều gia đình có thu nhập khá. Tổng thu lãi mô hình VAC trong năm là:
612.000.000 đồng.
- Hằng năm hướng dẫn và phổ biến kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho
39 lao động; tạo việc làm ổn định là: 25 lao động
Hội viên nông dân - Có thu nhập (đã trừ chi phí) đạt: 8.000.000 đồng/khẩu/tháng.
- Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh
giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” năm 2017; Bằng khen của
Chủ tịch UBND tỉnh giai đoạn năm 2012-2016. Được Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên
và Duyên hải miền Trung chọn giao lưu điển hình tiên tiến tại Hội nghị tổng kết năm
2018 ở Kon Tum.

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH
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Nguyễn Thị
Reo

22.10.1965

Năm 1994 được bầu vào đại biểu HĐND xã và đại biểu HĐND xã 4 khóa liền.
Bản thân đã để 700m2 ruộng của gia đình cho Tổ phụ nữ xóm 8 và xóm 4 để chị em làm
sản xuất gây quỹ và giúp phụ nữ khi gặp khó khăn. Ngoài ra, mỗi năm tiết kiệm
3.000.000 đồng để hỗ trợ thăm nuôi những cụ già neo đơn, trẻ em mồ côi.
Gia đình đóng góp 5 triệu đồng vào dịp xã tổ chức Lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông
Chủ tịch Hội Liên thôn mới. Vận động hội viên cùng với BCH trồng được 3 tuyến đường hoa.
Bình Thới, Bình Thới, hiệp phụ nữ xã Cùng với BCH xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn trên 1.000m2. Năm 1999, được
Bình Sơn Bình Sơn Bình Thới, huyện Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về việc phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình,
Bình Sơn
xóa đói giảm nghèo.
Năm 2010 được Chủ tịch UBND tỉnh và Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen.
Được bầu đi dự Đại hội thi đua yêu nước của Hội LHPN Việt Nam lần thứ II (2005-2010) ;
được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng quà cho Đại biểu tiêu biểu tại đại hội.
Năm 2015 đã được Đại hội thi đua yêu nước tỉnh bầu đi dự đại hội thi đua yêu nước
Toàn quốc lần thứ IX tại Hà Nội.

Kinh

Đảng
ủyviên
Đảng
ủy xã
Bình
Thới

Kinh

- Tổng số tiền thực hiện công tác từ thiện xã hội từ năm 2010 đến năm 2018 của Công
ty đã hơn 20.886.000.000 đồng
- Các công trình gắn liền thương hiệu của Công ty như: Dự án nuôi tôm công nghiệp tại
xã Đức Minh; huyện Mộ Đức; Dự án thủy điện Hà Nang, huyện miền núi Trà Bồng, tỉnh
Quảng Ngãi; Dự án Khu Biệt thự và Khu Dân cư Thiên Tân, Khu kinh tế Dung Quất; Dự
Chủ tịch Hội đồng án BOT tuyến tránh Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Đức Phổ; Dự án BOT mở rộng Quốc lộ
Nghĩa
Nghĩa
quản trị Công ty 1 đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi, với tổng mức đầu tư 2.140 tỷ đồng; Dự án thủy điện
Chánh,
Không Hòa, Tư
Cổ phần Đầu tư ĐăkRe-tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi, đầu tư 3.200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và
TP.Quảng
Nghĩa
Xây dựng Thiên phát điện vào tháng 6.2019. Dự án điện mặt trời Đức Minh, Mộ Đức, đầu tư 900 tỷ đồng,
Ngãi
Tân
dự kiến hoàn thành và phát điện vào tháng 4.2019.
- Năm 2015 được phong tặng danh hiệu: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; Năm
2016 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì;
- Năm 2015 Công ty được tặng thưởng HCLĐ hạng Nhất, Doanh nghiệp tiêu biểu, nhiều
hình thức khen thưởng của Chính phủ, Bộ ngành TW, Tỉnh ủy, UBND tỉnh...

Kinh

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH
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Huỳnh Kim
10.5.1965
Lập

UBND HUYỆN BÌNH SƠN
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Nguyễn
Thuần

12.6.1960

Bình
Bình
Không Chánh, Chánh,
Bình Sơn Bình Sơn

Nông dân

Năm 2018 đã huy động bà con số tiền 35 triệu đồng để xây dựng cổng chào thôn kịp
đón xuân Mậu Tuất.
Vận động được 70 hộ thôn Đông Bình thực hiện việc giải tỏa giao mặt bằng xây dựng
tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và hơn 130 hộ chấp hành giao mặt bằng
để xây dựng mỡ rộng tuyến Quốc lộ 1, hiện nay đạt 90% theo tiến độ thi công.
Cùng với các hội đoàn thể vận động nhân dân đóng góp tiền và công để xây dựng
đoạn kênh mương nội đồng dài 625 mét số tiền 48 triệu đồng góp phần xây dựng
nông thôn mới.
Nhân ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc năm 2018, đã huy động các nhà hảo tâm ủng
hộ số tiền 8.400.000 đồng để hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Huy động bà con
đóng góp số tiền 27 triệu đồng để xây dựng sân bóng chuyền của thôn, bản thân đã
đóng góp số tiền 5 triệu đồng.
Vận động đóng góp tiền để tổ chức phát thưởng cho các cháu đến nay chi hội khuyến
học của thôn đã tạo được nguồn quỹ để duy trì phát thưởng cho các em với số tiền 40
triệu đồng.

Sơn Màu, Sơn Màu,
Sơn Tây Sơn Tây

Nông dân

Hiến 5.000m2 đất để xây dựng công trình phục vụ dân sinh trên địa bàn xã Sơn Màu
được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen

Ba Giang, Ba Giang,
Ba Tơ
Ba Tơ

Nông dân

Hiến 1.586m2 đất vườn để làm đường đi Gòi Lút thuộc thôn Ba Nhà, xã Ba Giang, huyện
Ba Tơ được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen

UBND HUYỆN SƠN TÂY
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Đinh Văn
Gành

1952

Cadong Không

UBND HUYỆN BA TƠ
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Phạm Thị
Trắc

01.01.1987

Hrê

Không

Ghi chú

