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UBND TỈNH HÀ NAM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ NỘI VỤ 

 
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /BC-SNV Hà Nam, ngày       tháng 9 năm 2020 

 

 
 

BÁO CÁO  

  Kết quả hoạt động sáng kiến  

và đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2020 

 

Thực hiện công văn số 553/SKHCN-QLCN ngày 28/8/2020 của Sở Khoa 

học và Công nghệ về việc gửi tài liệu kiểm chứng và hồ sơ đề nghị công nhận 

sáng kiến cấp tỉnh năm 2020, Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam báo cáo kết quả hoạt động 

sáng kiến năm 2020 như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sáng kiến  

Hoạt động sáng kiến đã được lãnh đạo sở, các phòng, ban, chi cục, cá nhân 

trong sở Nội vụ quan tâm, tích cực triển khai, phổ biến, hưởng ứng. Ngay từ đầu 

năm, cùng với đăng ký thi đua, các đơn vị thuộc sở đã đăng ký sáng kiến trong 

năm. Việc đăng ký sáng kiến được triển khai có hiệu quả, qua đó công chức, viên 

chức chủ động nghiên cứu, tìm tòi, xây dựng các giải pháp quản lý mới, mang lại 

hiệu quả thiết thực cho cơ quan, cho tỉnh. Số lượng, chất lượng sáng kiến tại sở Nội 

vụ ngày càng được nâng lên. Từ phong trào phát huy sáng kiến, đã có nhiều sáng 

kiến được áp dụng vào trong giải quyết công việc đem lại các hiệu quả nhất định 

trong thực hiện nhiệm vụ được giao.  

Sở Nội vụ đã ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng sáng 

kiến kinh nghiệm, trong đó nêu rõ điều kiện, nội dung công nhận sáng kiến; chế 

độ làm việc của Hội đồng; hồ sơ thủ tục, trình tự xét công nhận sáng kiến…và 

tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các phòng, ban, chi cục trong cơ quan. Tháng 8 

năm 2020 Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 444/QĐ-SNV ngày 24 tháng 8 năm 

2020 kiện toàn Hội đồng sáng kiến Sở Nội vụ. 

Sở Nội vụ đã thực hiện nghiêm việc xét chiến sỹ thi đua cơ sở phải là công 

chức, viên chức có sáng kiến được công nhận. Trong xét nâng lương trước thời hạn, 

Hội đồng lương cũng ưu tiên công chức, viên chức có sáng kiến cấp cơ sở, cấp tỉnh 

được công nhận (năm 2019 Sở Nội vụ xét công nhận nâng lương trước thời hạn cho 

06 đồng chí trong đó 05 đồng chí có sáng kiến được công nhận). 

2. Kết quả sáng kiến kinh nghiệm năm 2020 

Tháng 2 năm 2020, cùng với việc triển khai đăng ký thi đua, các phòng, ban, 

chi cục của sở đã triển khai đăng ký sáng kiến năm 2020 (kết quả 09/09 đơn vị 

thuộc sở đăng ký)  

Tháng 9 năm 2020, thực hiện công văn số 533/SKHCN-QLCN ngày 28 

tháng 8 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc gửi tài liệu kiểm 

chứng và hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2020, Hội đồng sáng 



 2 

kiến của sở đã tổ chức chấm điểm và họp Hội đồng để đánh giá 09 sáng kiến 

năm 2020. Cụ thể như sau: 

- Tổng số sáng kiến: 09 

+ Lĩnh vực Cải cách hành chính: 01 sáng kiến;  

+ Lĩnh vực thanh tra: 01 sáng kiến;  

+ Lĩnh vực thi đua, khen thưởng: 01sáng kiến;  

+ Lĩnh vực xây dựng chính quyền: 01 sáng kiến;  

+ Lĩnh vực Hội và tổ chức phi Chính phủ: 01 sáng kiến; 

+ Lĩnh vực Văn thư lưu trữ: 01 sáng kiến; 

+ Lĩnh vực Tôn giáo: 02 sáng kiến; 

+ Lĩnh vực công chức, viên chức: 01 sáng kiến. 

- Kết quả đánh giá của Hội đồng sáng kiến: 09/09 sáng kiến đều đạt trên 50 

điểm (sáng kiến cao nhất đạt 92,2 điểm; sáng kiến thấp nhất đạt 86,8 điểm) 

Qua kết quả chấm điểm, các thành viên Hội đồng nhất trí đề nghị Giám đốc Sở 

ra Quyết định công nhận 09 sáng kiến cấp sở và đề nghị Hội đồng sáng kiến tỉnh Hà 

Nam (Sở Khoa học và Công nghệ) xét công nhận 04 sáng kiến cấp tỉnh 

3. Danh sách đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh  

TT Tên tác giả Tên sáng kiến Lĩnh vực 

1 

 

Ông Đỗ Hồng Hà 

 

Đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo xây dựng và triển khai Kế hoạch 

Điều tra, khảo sát tình hình cơ bản về 

tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam. 

Tôn giáo 

2 

Ông Đỗ Hồng Hà 

Ông Nguyễn Quang Minh 

Bà Trần Thu Phương 

Ông Trần Kiểm 

Ông Nguyễn Văn Thái 

Thực trạng và giải pháp rà soát, sắp xếp, 

tinh gọn đầu mối các Hội trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam 

Hội và tổ chức 

phi Chính phủ 

3 

 

Ông Trần Hùng 

 

Công cụ đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ CCHC đối với các sở, ban, 

ngành và UBND các huyện, thành phố 

trên địa bàn tỉnh 

Cải cách hành 

chính 

4 
Bà Nguyễn Thị Thanh 

Thúy 

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác 

thanh tra, kiểm tra ngành Nội vụ tỉnh 

Hà Nam 

Thanh tra 
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Trên đây là kết quả hoạt động sáng kiến năm 2020, Sở Nội vụ Hà Nam 

trân trọng báo cáo và đề nghị Hội đồng sáng kiến tỉnh Hà Nam (Sở Khoa học và 

Công nghệ) xét duyệt, công nhận 04 sáng kiến cấp tỉnh trên (có hồ sơ kèm theo)./.  

 

 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Sở KH&CN (để b/c);  
- Lưu: VT.  

  

 

 

 

Trương Công Khải 
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