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THÔNG BÁO
v ề việc công nhận giải pháp, sáng kiên câp CO’ sỏ’ năm 2017

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng,
Căn cứ Biên bản họp xét công nhận giải pháp, sáng kiên câp cơ sở năm
2017 của Hội đồng thi đua Khen thưởng và nâng ngạch lương Sở Nội vụ vào
ngày 29 tháng 11 năm 2017,
Sở Nội vụ thông báo đến các Phòng, Ban, Chi cục thuộc và trực thuộc Sở
Nội vụ kết quả cônơ nhận giải pháp, sáng kiến cấp cơ sở năm 2017 của Sở Nội
vụ gôm có 57 giải pháp, sáng kiên (Đính kèm danh sách công nhận giải pháp,
sáng kiến cấp cơ sở năm 2017)
Sở Nội vụ thông báo đến các Phòng, Ban, Chi cục thuộc và trực thuộc Sở
được biết để thực hiện./rz&6

Nơi nhận:
- Các Phòng, Ban. Chi cục thuộc
và trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.
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ƯBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ NỘI VỤ
D ^ ẩ ^ A C ỉ Ì ầ U l PHÁP, SÁNG KIẾN CẤP co SỞ Được CÔNG NHẬN NĂM 2017
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Trần Văn Quân
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Võ Thành Chính
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Phan Hoàrm Nsoan

4

Níỉuyễn Minh Trí

5

Nguvễn Chí Hòa

6

N ”uyễn Thành Trí Thức

7

Đào Hoàng Minh

8
9

Níiuyễn Văn Đội
Nguyễn Trọng Phúc

10 Phạm Bách Thắníí
11 Trần Khánh Tòng

12 Lê Thanh Mận
13 Nguyễn Thị Thu Vân
14 Níĩuyễn Văn Minh
15 Phạm Vương Huyền
16 Nguyễn Thị Ngọc Yen
17 Võ Minh Thư
18 Võ Minh Thư
19 Trần Lê Vũ

20 Huỳnh Thị Thuận

Tên sáng kiến
Giải pháp đây mạnh việc chân chỉnh đạo đức, tác phong và lê lôi làm việc
của công chức, viên chức và người lao độn" tại Sở Nội vụ theo Chỉ thị số
09/CT-ƯBND ngày 08/11/2013 của Chủ tịch ƯBND tỉnh Hậu Giang.
Tham mưu Chương trình sô 04/CTr-UBND ngày 08/5/2017 của UBND
tỉnh thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2017 của
Chính phủ và Chương trình số 79-CTr/TU ngày 07 tháng 02 năm 2017 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Giải pháp giải quyêt các vụ khiêu nại kéo dài liên quan dât đai trên địa bàn
thị xã Long Mỹ
Nâng cao chât lượng, hiệu quả các phons, trào thi đua của tỉnh
Nâng cao chât lượng và hiệu quả công tác tô chức mở các lóp bôi dưỡng
đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021 trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang
Nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp
luât về PCTN
Giải pháp trong công tác quản lý đường địa giới hành chính và môc địa
giới hành chính
Số tay pháp luật điện tử
Xây dựng "Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang"
Một sô giải pháp nâng cao chât lượng thực hiện công tác tô chức - biên chê
Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn
°iáo trong hệ thống chính trị cơ sở
Tăng cường sự đổi mới công tác tuyên
truyền các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước cho chức sắc, nhà
tu hành, tín đồ các tôn giáo
Giải pháp nâng cao chất lượng lập hồ sơ hiện hành tại các cơ quan, tổ chức
Thực hiện việc kiếm tra chéo trong công tác văn thư, lưu trữ
Giải pháp côrm nhận sáng kiên câp cơ sở và đê nghị công nhận sáng kiên
cấp tỉnh của các huyện, thị xã, thành phổ
Nâng cao chât lượng hoạt động của bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả tại ở
Nội vụ
Sử dụng Conditional Formatting trong Excel đê quản lý, theo dõi văn bản
đến
Đê tài Vai trò đại diện của nữ ĐBHĐND câp xã nhiệm kỳ 2016-2021 trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang"
Giải pháp, kế hoạch tô chức thi nâng ngạch từ Chuyên viên lên Chuyên
viên chính tại tỉnh Hậu Giang
Tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác CCHC và
ccvc làm công tác tham mưu cho thủ trưởng đon vị trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang giai đoạn 2017-2021
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Họ và tên
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21 Nguyễn Cao Long
22 Phạm Công Son
23 Võ Văn Te
24 Trần Quốc Toàn
25 Nguyễn Minh Phụng
26 Phan Thị Mỹ Xuyên
27 Văn Công Đấu
28 Phan Vũ Linh
29 Phan Hoàng Khuyên
30 Lâm Chí Hùng
31 Nguyễn Thị cấm Nguyên
32 Nguyễn Văn Tuấn
JJ) Nguyễn Thị Tú Nhân
34 Nmivễn Quốc Dũng
35 Lê Quyền Tran 2,
36 Lê Văn Khải
37 Đoàn Thị Hôn" Trân
38 Nguyễn Thị Phương Thùy
39 Lê Thị Thu Chinh
40 Đặng Trung
41 Nguyễn Thị Nơọc Diễm
42 Đặng Thành Giang
43 Trân Thị Câm Quyên
44 Lưu Mỹ Hương
45 Nguyễn Thị Bảo Trăm
46 Lâm Văn Kha
47 Lê Trần Huyền Trarm
48 Bạch Minh Phụng

Tên sáng kiến
Xây dựng Đê án thành lập Trung tâm Xúc tiên kinh tê tỉnh Hậu Giang
Giải pháp thực hiện tiêu chí sô 18- Hệ
thống chính trị và tiếp cận pháp luật trong xây dựng Nônc thôn mới
Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và công
tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Hậu Gians giai đoạn 2017-2020
Nâng cao hiệu quả trong công tác thanh tra trách nhiệm việc chấp hành các
quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng
Hướng dẫn đăng ký côn« nhận nhân sự sau đại hội của tố chức tôn giáo ở
cơ sở
Nâng cao hiệu quả troníí công tác quản lý chức sắc, chức việc đạo Cao đài
trên địa bàn tỉnh
Hệ thống hóa báo cáo công tác tôn "iáo trên địa ban tỉnh Hậu Giang
Nâng cao hiệu quả trong công tác tổng họp báo cáo, thực hiện nhiệm vụ
lĩnh vực tôn giáo
Nâng cao quản lý chức săc đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Giải pháp tham mưu đẩy mạnh hoạt độns và bình xét khen thưởng của
Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Hậu Gian"
Giải pháp tham mưu thực hiện tôt xử lý hô sơ khen thưởng tại huyện
Giải pháp tăng cường công tác quản lý văn bản, lập hô sơ công việc trong
hoạt độno của cơ quan
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi xử lý hô sơ thủ tục hành
chính tại bộ phận "Một cửa"
Xây dựng trang thông tin điện tử sỏ' và hệ thông mạng Domain (mạng
dùng chung)
Nâng cao hiệu quả rà soát, cập nhật, chuân hóa bộ thủ tục hành chính
thuộc phạm vi chức năng quản lý Nííành Nội vụ
Thay đôi chât liệu thẻ c c v c từ chât liệu giây ép nhựa plastic sang chât
liệu nhựa PVC cao cấp chống thấm và phai màu
Giải pháp nộp lưu tài liệu, hồ sơ lưu trữ
Tạo sô theo dõi và mâu kiểm soát hô sơ tiêp nhận và trả kêt quả
Nâng cao chât lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bôi dưỡng thông qua Đê
án Đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2016-2020
Hướng dân các đơn vị có nhu câu tuyên dụng xây dựng kê hoạch tuyên
dụng
Phươn" án bô nhiệm và xêp lươnơ viên chức các ngành
Đê xuất xây dựng "Bộ Chỉ sô đánh giá CCHC và Quy định vê đánh giá,
xếp loại công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Hậu Giang" để nâng cao chất
lượng công tác đánh giá CCHC trên địa bàn tỉnh
Xây dựng mẫu phiếu hỏi điều tra xã hội học
Quản lý nhà nước vê tô chức và hoạt độn" hội và Tô chức tư vân liên
ngành đúng theo quy định pháp luật
Giải pháp trong công tác nắm tình hình số lượng, chất lượng cán bộ, công
chức cấp xã
Nâng cao hiệu quả công tác tiêp công dân. phân loại và xử lý đơn thư
khiếu nại, tố cáo
Giải pháp nâng cao chất lượng tham định hồ sơ khen thuửng tại Phòrm
Nghiệp vụ II
Một sô giải pháp nâng cao hiệu quả trong côno, tác trình khen thưởng của
các huyện, thị xã, thành phố

55 Trương Thị Bé Người
56 Đặng Nguyễn Phương Linh

Tên sáng kiên
ứ n g duns công ngệ thông tin trong việc lưu trữ và xử lý văn bản đi, văn
bản đến
Tạo liên kết để nâng cao hiệu quả Báo cáo, đối chiếu số liệu và Quản lý
từng nguồn kinh phí
Phương pháp tổng hợp nhanh số liệu khen thưởng hàng năm
Giải pháp thanh toán công tác phí qua thẻ ATM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tiêp nhận và trả kêt quả hô sơ tôn íỉiáo
Biện pháp nâng cao hiệu quả bảo quản tài liệu và phục vụ khai thác và sử
dụng tài liệu lưu trữ lịch sử
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ
Một số biện pháp quản lý, lưu trữ hồ sơ kế toán

57 Phan Văn Yến

Giải pháp nâim cao chất lượng công tác quản lý tài liệu trong kho lưu trữ
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Ho và ten

49 Mai Thị Tố Huy
50 Lâm Tố Trinh
51 Lê Minh Thành
52 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
53 Lâm Mỹ Thu
54 Nguyễn Văn Viên Em

