UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số: 1279/QĐ-SKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 09 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến cải
cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2021
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban
hành Điều lệ Sáng kiến và Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013
hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo
Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định 21/2021/QĐ-UBND ngày 8/6/2021 của UBND tỉnh V/v
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh Nam Định;
Căn cứ Văn bản số 434/UBND-VP8 ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Nam
Định về việc giao Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng để xem xét,
đánh giá và công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài
nghiên cứu khoa học cấp tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-SKHCN ngày 26/11/2020 của Sở KH&CN
về việc ban hành quy định đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp
dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Nam Định;
Căn cứ vào Biên bản đánh giá của Hội đồng giám khảo đánh giá, công
nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh Nam
Định;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chuyên ngành.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận 26 sáng kiến cải cách hành chính có phạm vi ảnh
hưởng, hiệu quả áp dụng trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2021 (danh sách kèm
theo).
Điều 2. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Quản lý Chuyên ngành, Trưởng
phòng Kế hoạch Tổng hợp, Các tác giả sáng kiến và đơn vị có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
- Như điều 1, 2;
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Giám đốc Sở (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT,QLCHN.

Trần Huy Quang

DANH SÁCH SÁNG KIẾN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
CÓ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG, HIỆU QUẢ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số: 1279/QĐ-SKHCN, ngày 09 tháng 12 năm 2021
của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ )

STT

Tên sáng kiến

Tác giả

Tên cơ quan,
đơn vị

1.

Áp dụng CNTT trong công tác lãnh đạo, Nguyễn Xuân
chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ Phương 50% và
đối với UBND các xã, thị trấn
nhóm tác giả 50%

2.

Chuyển đổi số trong công tác quản lý, Nguyễn Duy Phương Trường THPT
chỉ đạo, điều hành nhằm đẩy mạnh cải 40%; Phạm Văn Ninh Mỹ Lộc
cách hành chính trong trường phổ thông 60%

3.

Đề xuất quy trình 5T thúc đẩy chuyển Đào Thị Ngọc
đổi số trong công tác giáo dục chính trị, Phương
tư tưởng, văn hóa cho học sinh THPT

Trường THPT
Trần Hưng Đạo

4.

Đơn giản hóa giấy tờ, thủ tục hành chính, Nguyễn Thành
tích cực triển khai chính sách hỗ trợ đội Phương
ngũ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn
do đại dịch Covid -19

Sở Văn hóa Thể
thao Du lịch
tỉnh Nam Định

5.

Đơn giản hóa phương pháp tuyên truyền, Lê Văn Đông 35%;
hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực Công Vũ Hồng Minh 35%;
Thương trên địa bàn tỉnh trước tác động Lê Thanh Tùng 30%
của dịch Covid-19

Sở Công thương
tỉnh Nam Định

6.

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đỗ Viết Thuận
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,
viên chức trên địa bàn huyện Xuân
Trường

UBND huyện
Xuân Trường

7.

Giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của Trần Thị Huyền
người dân đối với việc giải quyết thủ tục
hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả
kết quả trên địa bàn huyện Hải Hậu

UBND huyện
Hải Hậu

8.

Giải pháp nâng cao đạo đức công vụ đối Vũ Tuấn Dương
với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
huyện Xuân Trường

UBND huyện
Xuân Trường

Giải pháp nâng cao hiệu quả trong công Nguyễn Hồng Đức
tác văn phòng, góp phần triển khai chính
quyền điện tử tại thành phố Nam Định

Phòng Kinh tế
thành phố Nam
Định

9.

UBND huyện
Trực Ninh

STT

Tên sáng kiến

Tác giả

Nguyễn Anh Tuân
Giải pháp nâng cao sự hài lòng của
10. người dân và tổ chức trong giải quyết 70%; Đinh Thu
Trang 30%
TTHC tại phường Vị Xuyên

Tên cơ quan,
đơn vị

UBND phường
Vị Xuyên,
thành phố Nam
Định

Giải pháp thực hiện hiệu quả công tác cải Trần Thị Hương
Sở Văn hóa Thể
11. cách hành chính trong hoạt động quảng Giang 55%; Đinh Thị thao Du lịch
cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nam Khánh 45%
tỉnh Nam Định
Định
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công Lê Thị Hà 30% và
12. tác quản lý nhà nước đối với hoạt động Nhóm tác giả 70%
tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh
Nam Định hiện nay

Sở Nội vụ tỉnh
Nam Định

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công
13. tác văn thư, lưu trữ điện tử tỉnh Nam
Định trong bối cảnh xây dựng và thực
hiện Chính phủ điện tử

Vũ Thị Yến 40%;

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất
lượng, hiệu quả trong việc triển khai thực
hiện Nghị quyết 107/2020/NĐ-CP ngày
14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ
14. sung một số điều của Nghị định số
24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan
chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn
tỉnh Nam Định

Hoàng Thị Thu
Chang 40%; Nguyễn
Quốc Hoàn 35%;
Nguyễn Thị Lan Anh
25%

Sở Nội vụ tỉnh
Nam Định

Nâng cao chất lượng Thẩm định Đề án vị Vũ Ngọc Long 40%
15. trí việc làm, điều chỉnh việc làm trong và Nhóm tác giả 60%
các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh
Nam Định

Sở Nội vụ tỉnh
Nam Định

Nâng cao hiệu quả quản lý văn thư lưu Vũ Thị Chuyền 50%;
trữ để cải cách hành chính tại Trung tâm Đỗ Thị Đào 50%
Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường
16.
xuyên huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam
Định trong bối cảnh hiện nay

Trung tâm Giáo
dục nghề nghiệp
– Giáo dục
thường xuyên
huyện Nghĩa
Hưng

17. Nâng cao tính thực tiễn và khả năng Vũ Quốc Đạt 30% và
nhân rộng kết quả đề tài nghiên cứu khoa nhóm tác giả Phòng

Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh

Triệu Đức Hạnh
30%; Nguyễn Hương
Huế 30%

Sở Nội vụ tỉnh
Nam Định

STT

Tên sáng kiến

Tác giả

học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam quản lý khoa học
Định

Tên cơ quan,
đơn vị

Nam Định

Quy trình xây dựng và giải pháp nâng Nguyễn Thị Minh
18. cao chất lượng kế hoạch giáo dục trong Nguyệt
trường phổ thông

Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh
Nam Định

Số hóa thủ tục hành chính để thúc đẩy
19. hoạt động chuyển đổi số nhằm nâng cao
hiệu quả dịch vụ hành chính công trực
tuyến của Sở KH&CN tỉnh Nam Định

Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh
Nam Định

Đào Việt Hà 20% và
nhóm tác giả Phòng
quản lý công nghệ và
thị trường công nghệ

Ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả quản Đinh Ngọc Hải 60%;
20. lý, lưu trữ cơ sở dữ liệu trong công tác Hoàng Thị Hảo 40%
thi đua, khen thưởng tỉnh Nam Định

Sở Nội vụ tỉnh
Nam Định

21. Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý Trần Văn Khương
nhà nước để cải cách hành chính

UBND huyện
Nghĩa Hưng

Đinh Xuân Hùng
22. Ứng dụng CNTT trong việc thiết lập 40%; Nguyễn Thanh
phần mêm đăng ký học lái xe
Hùng 30%; Vũ Thế
Lực 30%

Sở Giao thông
vận tải Nam
Định

Đặng Anh Tuấn 25%
Ứng dụng mã QR Code trong việc quản
23. lý tài sản công tại Sở Khoa học và Công và nhóm tác giả
Phòng Kế hoạch
nghệ
Tổng hợp

Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh
Nam Định

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác Đỗ Ngọc Hòa 50%
24. xúc tiến và thu hút đầu tư trên địa bàn và Nhóm tác giả 50%
tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025

Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh
Nam Định

Xây dựng danh mục minh chức phục vụ Ngô Hà Vũ
công tác tự đánh giá trường trung học
giải quyết có hiệu quả thủ tục hành chính
25. Cấp giấy chứng nhận trường trung học
đạt kiểm định chất lượng giáo dục và
Công nhận trường trung học đạt chuẩn
quốc gia

Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh
Nam Định

Xây dựng quy trình giám sát kỳ tuyển
dụng công chức cấp xã và viên chức
26. thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn
vị, UBND các huyện, thành phố trên địa
bàn tỉnh Nam Định

Sở Nội vụ tỉnh
Nam Định

Bùi Thị Hoa 40%;
Nguyễn Thị Thanh
Thúy 30%; Đặng
Chiến Thắng 30%.

