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BÁO CÁO  

  Kết quả hoạt động sáng kiến năm 2022 

 

 I. Công nhận sáng kiến: 

 1. Lĩnh vực hoạt động của đơn vị 

Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về: tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành 

chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị 

sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, 

đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ; chính quyền địa phương; địa giới hành 

chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) và những người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp 

xã; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tín ngưỡng, tôn giáo; thanh niên; thi đua, khen thưởng. 

 2. Tổng số giải pháp được đề nghị công nhận sáng kiến: 09 

 3. Tổng số sáng kiến được công nhận: 09 
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 4. Biểu tổng hợp: 

TT Tác giả/ đồng tác giả Tên sáng kiến 
Mô tả tóm tắt bản chất của 

sáng kiến 

Lợi ích kinh tế-xã hội có thể 

thu được do áp dụng sáng kiến 

1 

Ông Nguyễn Bá Cẩn 

Ông Nguyễn Văn Long 

Bà Trương Thị Mai 

Bà Nguyễn Thị Mai Hồng 

Bà Trần Ngọc Anh 

Ông Vũ Anh Tuấn 

Giải pháp nâng cao hoạt 

động của thôn, tổ dân phố 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Tham mưu sửa đổi văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh về 

tổ chức và hoạt động của thôn, tổ 

dân phố phù hợp với các văn bản 

của Chính phủ và Bộ Nội vụ đồng 

thời đáp ứng nhu cầu thực tế của 

các địa phương trong tỉnh 

Góp phần nâng cao chất lượng hoạt 

động và tổ chức của thôn, tổ dân 

phố trên địa bàn tỉnh; phát huy 

quyền dân chủ của nhân dân trong 

việc bầu và lựa chọn giới thiệu 

người có phẩm chất, trình độ văn 

hóa, trình độ chuyên môn tham gia 

ứng cử 

2 

Ông Trương Công Khải 

Ông Đỗ Hồng Hà 

Ông Nguyễn Quang Minh 

Bà Lê Thị Quỳnh Hoa 

Bà Nguyễn Thị Huệ 

Giải pháp nâng cao chất 

lượng cán bộ, công chức, 

viên chức làm việc tại bộ 

phận tiếp nhận và trả kết 

quả (một cửa) trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam 

Đưa ra giải pháp nhằm nâng cao 

chất lượng cán bộ, công chức, viên 

chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam, trong đó tập trung vào giải 

pháp về đào tạo, bồi dưỡng các kỹ 

năng mềm cũng như hoàn thiện hơn 

quy trình giải quyết TTHC 

- Nâng cao nhận thức, trình độ của 

đội ngũ cán bô, công chức, viên 

chức làm việc tại Bộ phận Một cửa 

về ứng dụng khoa học kỹ thuật vào 

nhiệm vụ chuyên môn 

-  Nâng cao hiệu quả của việc giải 

quyết TTHC làm cho nền hành 

chính trở nên dân chủ, minh bạch; 

mang lại sự thuận tiện cho các tổ 

chức, cá nhân 

- Các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 

cán bộ, công chức, viên chức được 

xây dựng trên cơ sở đánh giá nhu 

cầu đòa tạo, không còn tình trạng 

dàn trải về nội dung; nâng cao hiệu 

quả của các lớp đào tạo, bồi dưỡng, 

góp phần sử dụng hiệu quả ngân 

sách về đào tạo, bồi dưỡng 
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3 

Ông Đỗ Hồng Hà 

Ông Trần Hùng 

Bà Trần Thu Phương 

Ông Trần Kiểm 

Bà Phạm Thị Ngọc Huyền 

Ông Lê Anh Tú 

Nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hoạt động của các 

đơn vị sự nghiệp công lập 

hoạt động trong lĩnh vực 

văn hóa, thông tin, thể 

thao cấp huyện trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam 

Nhằm tinh giảm đầu mối và góp 

phần nâng cao hiệu quả hoạt động 

của các đơn vị sự nghiệp trên địa 

bàn tỉnh 

- Giảm 06 đơn vị sự nghiệp công 

lập trên địa bàn tỉnh 

- Giảm 18 chức danh lãnh đạo quản 

lý, 24 chức danh chuyên môn phục 

vụ 

- Giảm chi ngân sách nhà nước mỗi 

năm cho các đơn vị sự nghiệp công 

lập gần 2 tỷ đồng 

4 
Ông Lê Đức Hiền 

Ông Phạm Văn Quý 

Ông Nguyễn Văn Đạt 

Tạo lập đề án số hóa tài 

liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch 

sử góp phần trong công 

cuộc chuyển đổi số ở địa 

phương 

Nhằm hiện đại hóa việc ứng dụng 

công nghệ thông tin vào lĩnh vực 

lưu trữ tài liệu của tỉnh; tăng cường 

đổi mới phương thức công bố tài 

liệu lưu trữ theo hướng sáng tạo, 

hiện đại phù hợp với xu hướng phát 

triển của công nghệ thông tin, tích 

hợp, chia sẻ các dữ liệu giúp cho 

việc tra cứu tài liệ được nhân chóng 

xóa bỏ mọi rào cản về thời gian, 

không gian địa lý 

- Giảm nguy cơ bị mất, thất lạc tài 

liệu 

- Giảm chi phí cho việc duy tu, bảo 

dưỡng tài liệu so với tài liệu giấy; 

giảm thiểu không gian lưu trữ và 

cải thiện đáng kể quyền truy cập tài 

liệu 

- Lưu trữ tài liệu đồng bộ với hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành 

của tỉnh nhằm đảm bảo việc thông 

suốt dữ liệu văn bản điện tử 

5 

Bà Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 

Ông Đỗ Hồng Hà 

Ông Hoàng Hải Minh 

Bà Nguyễn Thị Thảo 

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác bồi dưỡng 

nghiệp vụ cho cán bộ, 

công chức làm công tác 

tín ngưỡng, tôn giáo các 

cấp 

Điều chỉnh khung chương trình bồi 

dưỡng nghiệp vụ theo hướng đảm 

bảo đầy đủ các nội dung theo quy 

định chung và bổ sung thêm nội 

dung mới phù hợp với thực trạng 

công tác quản lý nhằm tối ưu hóa 

mục tiêu bồi dưỡng góp phần nâng 

cao hiệu quả của công tác bồi 

dưỡng 

- Phù hợp với thực trạng công tác 

quản lý nhà nước ở địa phương 

- Thu hút đông đảo số lượng học 

viên tham gia 

6 
Ông Trương Tuấn Lực 

Ông Trần Đăng Khoa 

Bà Mai Thị Lan Anh 

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả trong việc thực hiện 

tiếp nhận và trả kết quả 

Nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ giải quyết 

TTHC trên cổng dịch vụ công quốc 

gia và nâng cao tỷ lệ TTHC được 

Tiết kiệm chi phí in ấn tài liệu; chi 

phí đi lại gửi, nhận văn bản của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân. 



4 

 

 4 

Bà Nguyễn Thị Thu 

Hương 

thủ tục hành chính trực 

tuyến và dịch vụ bưu 

chính công ích đối với các 

thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của 

Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam 

năm 2022 

tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ 

BCCI góp phần vào mục tiêu chung 

nâng cao điểm số PCI 

Triển khai kịp thời, có hiệu quả 

việc nâng cao chỉ số hài lòng của 

người dân, tổ chức đối với sự phục 

vụ của Sở Nội vụ và góp phần nâng 

cao điểm số, thứ hạng của Sở Nội 

vụ trong đánhgiá, chấm điểm 

CCHC 

Nâng cao tính rõ ràng, minh bạch, 

công khai TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà 

Nam. 

Nâng cao khả năng thích ứng và 

khả năng phục vụ của cơ quan Sở 

Nội vụ trong thời đại số, thời đại 

4.0.  

Khuyến khích người dân sử dụng 

các nền tảng phần mềm, dịch vụ 

công ích để thực hiện các giao dịch 

TTHC, từ đó từng bước nâng cao 

vai trò và quyền lợi của người dân 

trong hiện Kế hoạch chuyển đổi số. 

7 

Ông Đỗ Hồng Hà 

Ông Nguyễn Quang Minh 

Ông Nguyễn Tuấn Thành 

Ông Đinh Văn Quý 

Bà Trịnh Thị Ngọc 

Khảo sát đo lường sự hài 

lòng của người dân, tổ 

chức đối với sự phục vụ 

của cơ quan hành chính 

nhà nước năm 2022 

Xác định mức độ hài lòng của 

người dân, tổ chức đối với sự phục 

vụ của các cơ quan hành chính 

thông qua việc giải quyết các 

TTHC 

Lấy kết quả khảo sát sự hài lòng 

của người dân làm cơ sở, tiêu chí 

đánh giá công tác CCHC của mỗi 

đơn vị 

Nâng cao nhận thức, ý thức trách 

nhiệm của người đứng đầu các cơ 

quan hành chính nhà nước đối với 

việc đẩy mạnh CCHC 

Từ kết quả khảo sát sẽ giúp cho 

lãnh đạo các đươn vị có những chỉ 

đạo đối với việc thực hiện nhiệm vụ 

của đơn vị, của cán bộ, công chức 

trực tiếp giải quyết các TTHC cũng 

như đánh giá, rà soát lại các TTHC 

hiện có để nhằm mục đơn giản hóa, 

tạo sự thuận lợi nhất cho người dân, 

doanh nghiệp và tổ chức khi giải 

quyết hồ sơ 

8 
Ông Trương Công Khải 

Bà Bùi Thị Thanh Nhàn 

Bà Vũ Thị Hoa 

Nâng cao chất lượng tiêu 

chí thi đua, phương thức 

đánh giá, bình xét khen 

Tăng cường công tác phát động và 

tổ chức thực hiện có hiệu quả các 

phong trào thi đua; đăng ký, ký 

Các phong trào thi đua phát triển 

mạnh mẽ, sâu rộng, có nhiều đổi 

mới, thiết thực, hiệu quả, tạo không 
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Bà Nguyễn Thị Hải Yến 

Ông Trần Tân An 

Bà Đỗ Phương Thảo 

thưởng cho các khối thi 

đua của tỉnh năm 2022 

giao ước thi đua, tổng kết thi đua, 

khen thưởng đúng quy định 

Tăng cường công tác thông tin báo 

cáo, chấm điểm thi đua 

Là cơ sở cho việc đánh giá, bình 

xét các danh hiệu thi đua và hình 

thức khen thưởng đảm bảo khách 

quan, công bằng, minh bạch 

khí thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh 

vực, thực sự là động lực tinh thần 

góp phần thúc đẩy thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã 

hội và nhiệm vụ chính trị được giao 

9 

Ông Trương Tuấn Lực 

Ông Nguyễn Văn Thái 

Bà Nguyễn Thị Thanh 

Thúy 

Bà Trần Thị Tin 

Bà Hàn Thị Nguyệt 

Đổi mới giải pháp quản lý 

nhằm nâng cao chất lượng 

hiệu quả hoạt động thanh 

tra ngành Nội vụ trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam 

Nhằm đảm bảo hoạt động các đoàn 

thanh tra của Sở luôn thực hiện 

đúng theo quy định của Luật Thanh 

tra năm 2010 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. Nội dung thanh tra có 

trọng tâm, trọng điểm, tập trung 

vào những vấn đề bức xúc, dễ phát 

sinh các hiện tượng tiêu cực, tham 

nhũng để phòng ngừa và phát hiện, 

xử lý các hành vi vi phạm liên quan 

đến lĩnh vực Nội vụ 

Đảm bảo đầy đủ quyền và nghĩa vụ 

của đối tượng được thanh tra theo 

quy định 

Phương pháp làm việc hiệu quả, tiết 

kiệm thời gian và nhân lực 

Nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ 

công chức của Thanh tra Sở và 

công chức của Sở khi tham gia thực 

hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra 

 II. Áp dụng, chuyển giao sáng kiến: 

 1. Áp dụng sáng kiến: 

 - Tổng số sáng kiến đang được áp dụng: 09 

 - Tổng mức đầu tư của Nhà nước:0 

 - Tổng số tiền làm lợi của các sáng kiến đang được áp dụng: 

 - Tổng số tiền trả thù lao cho tác giả sáng kiến: 0 

 2. Chuyển giao sáng kiến: 

 - Tổng số sáng kiến được chuyển giao: 01 
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 - Tổng số tiền thu từ chuyển giao sáng kiến: 0 đồng 

 - Biểu tổng hợp: 

STT Họ và tên tác giả Tên sáng kiến Giá chuyển 

giao 

Số lần 

chuyển giao 

Thù lao trả 

cho tác giả 

  
Ông Đỗ Hồng Hà 

Ông Trần Hùng 

Bà Trần Thu Phương 

Ông Trần Kiểm 

Bà Phạm Thị Ngọc Huyền 

Ông Lê Anh Tú 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 

các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong 

lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao cấp huyện 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

0 đồng 06 0 đồng 

 III. Hủy bỏ việc công nhận sáng kiến: Không 

 IV. Các biện pháp khuyến khích: 

 1. Nâng lương, nâng bậc trước thời hạn: 

 - Tổng số công chức được nâng lương trước thời hạn do có sáng kiến được công nhận: 041 

 - Biểu tổng hợp: 

STT Họ và tên tác giả Tên sáng kiến Tình trạng áp dụng 

(Đang áp dụng/Áp dụng thử) 

1 Trương Thị Mai 
Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam 
Đang áp dụng 

2 Trần Thu  Phương 
Đề án thực trạng và giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy 

của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp 

huyện tỉnh Hà Nam. 

Đang áp dụng 

                     

 1 Số liệu nâng lương trước hạn của năm 2021 (do năm 2022 đã xét công nhận sáng kiến năm 2022 nhưng Hội đồng lương của Sở Nội vụ chưa thực hiện xét nâng 

lương trước hạn của năm 2022) 
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3 Lê Đức Hiền Tăng cường các biện pháp quản lý để nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam 
Đang áp dụng 

4 Phan Thị Lan Hương  

 

 2. Ưu tiên cấp kinh phí nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến: Không 

 Có tài liệu kiểm chứng về thực hiện công tác khoa học công nghệ kèm theo, gồm: 

 - Quyết định kiện toàn Hội đồng sáng kiến 

 - Danh sách sáng kiến đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng 

 - Quyết định và danh sách công nhận sáng kiến cấp cơ sở. 

 

 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Sở KH&CN;  
- Lưu: VT.  

  

  

 

 

 

Trương Công Khải 


		2022-10-20T15:45:40+0700


		2022-10-21T07:46:43+0700


		2022-10-21T07:46:43+0700


		2022-10-21T07:46:43+0700




