
 
 

 DANH SÁCH 
Các sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2020 

(Kèm theo Quyết định số: 793/QĐ-SKHCN ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam) 
 

TT Họ và tên Chức vụ 
Đơn vị 

 công tác 
Tên đề tài SKKN 

1.  Lê Thị Thuỷ Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam 
Giải pháp nâng cao tính dự báo, tầm nhìn, tính khả thi trong 
xây dựng Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XX. 

2.  Vũ Văn Tịnh 
Phó Chánh 
Văn phòng 

Tỉnh uỷ Hà Nam 

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Văn 
phòng Tỉnh uỷ với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội 
đồng nhân dân tỉnh trong công tác tham mưu, phục vụ sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ. 

3.  Nguyễn Huy Đông 
Phó Chánh 
Thanh tra  

Thanh tra tỉnh 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng thanh tra trách nhiệm 
của thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2020 
- 2022. 

4.  Ngô Văn Khiển 
Phó Trưởng 

ban 

Ban Nội chính 
Tỉnh uỷ 

Nâng cao chất lượng tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ trong 
chỉ đạo xử lý các vụ án diện Thường trực Tỉnh uỷ theo dõi 
chỉ đạo. 

5.  Ngô Văn Toản 

Trưởng phòng 
Theo dõi công 
tác nội chính 
và cải cách tư 

pháp 

Nâng cao chất lượng công tác tổng hợp báo cáo về công tác 
nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng. 

6.  Đinh Công Tấn 

Trưởng phòng 
Theo dõi công 
tác nội chính 
phòng chống 
tham nhũng 

Nâng cao chất lượng tham mưu dự thảo các văn bản lãnh 
đạo, chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng. 



 

7.  Phạm Hùng Thắng Bí thư 
Đảng uỷ Khối các 

cơ quan tỉnh 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác học tập, quán 
triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng 
trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam. 

8.  Trần Xuân Dưỡng Phó Chủ tịch  

UBND tỉnh 

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

9.  Nguyễn Anh Chức Phó Chủ tịch  
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết 
thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

10.  Đào Tuấn Anh 
Phó Chánh 
Văn phòng 

Nâng cao chất lượng quản lý quy hoạch đầu tư, khai thác 
khu đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

11.  Phạm Quốc Hưng 
Trưởng phòng 

Kinh tế 
Một số giải pháp phát triển thương mại điện tử tỉnh Hà 
Nam giai đoạn 2021 - 2025. 

12.  Lê Văn Hùng 
Trưởng phòng 

Tổng hợp 

 Một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình 
thu gom, xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Hà Nam. 

13.  

Nguyễn Thị Hương 
Phó Trưởng 

phòng Tổ chức 
Hành chính 

Văn phòng UBND 
tỉnh 

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác văn thư 
trong giai đoạn hiện nay tại Văn phòng UBND tỉnh. 

Trần Thị Khánh 
Vân 

Chuyên viên 
phòng Tổ chức 

Hành chính 

14.  Vũ Thị Hoàng Anh 
Trưởng phòng 

Giao thông 
Xây dựng 

Đổi mới công tác tham mưu tổng hợp thuộc lĩnh vực được 
phân công theo dõi. 

15.  Đỗ Hồng Hà Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nam 
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. 

16.  
Đỗ Hồng Hà Phó Giám đốc  

Sở Nội vụ  
Hà Nam 

Thực trạng và giải pháp rà soát, sắp xếp, tinh gọn đầu mối 
các hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

Nguyễn Quang 
Minh 

Trưởng phòng 



 

Trần Thu Phương 
Phó trưởng  

phòng 
Trần Kiểm Chuyên viên 
Nguyễn Văn Thái Chuyên viên 

17.  
Nguyễn Thị Thanh 
Thuý 

Phó Chánh 
thanh tra 

Sở Nội vụ  
Hà Nam 

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra ngành Nội 
vụ tỉnh Hà Nam. 

18.  Đào Duy Quyết 
Nhân viên 

quân y Bộ Chỉ huy quân 
sự tỉnh Hà Nam 

Bộ truyền dịch mùa đông. 

19.  Nguyễn Mạnh Hùng 
Trưởng ban 

quân khí 
Rèm che bụi súng bộ binh. 

20.  

Trần Văn Bản 
Phó hiệu 
trưởng 

Trường Chính trị 

Một số giải pháp nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội 
ngũ giảng viên chuyên trách ở các trung tâm chính trị cấp 
huyện tỉnh Hà Nam hiện nay 

Thạch Thị Thu 
Phó trưởng 

khoa Xây dựng 
Đảng 

Nguyễn Thị Nga Giảng viên 

21.  
Nguyễn Thị Vân 
Giang 

Trưởng khoa 
Nhà nước và 

Pháp luật 

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ở Hà 
Nam. 

22.  Trần Văn Quảng 

Phó Trưởng 
phòng Quản lý 

đào tạo và 
Nghiên cứu 

khoa học 

Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên Trường Chính trị 
tỉnh Hà Nam. 

23.  Nguyễn Hoà Bình 

Trưởng phòng 
Quản lý đào 

tạo và Nghiên 
cứu khoa học 

Một số giải pháp tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở Hà Nam 
giai đoạn 2020 - 2025. 

24.  Phạm Thanh Phó Trưởng Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý học viên các lớp trung 



 

Phương phòng Quản lý 
đào tạo và 

Nghiên cứu 
khoa học 

cấp lý luận chính trị - hành chính ở Trường Chính trị tỉnh 
Hà Nam hiện nay. 

25.  

Phạm Văn Vương 
Phó Trưởng 

Khoa Lý luận 
Cơ sở 

Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn 
trong hoạt động giảng dạy ở Trường Chính trị tỉnh Hà Nam 
hiện nay. 

Nguyễn Thị Mây 
Giảng viên 

Khoa Lý luận 
Cơ sở 

Nguyễn Thị Nga 
Giảng viên 

Khoa Lý luận 
Cơ sở 

26.  

Hoàng Trung Thành 
Giảng viên 
Khoa Xây 
dựng Đảng 

Xây dựng khung chương trình và nội dung bồi dưỡng chức 
danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, 
phường, thị trấn ở tỉnh Hà Nam hiện nay 

Nguyễn Thị Mây 
Giảng viên 

Khoa Lý luận 
Cơ sở 

27.  

Lê Thị Thanh 
Giảng viên 
Khoa Xây 
dựng Đảng 

Nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận 
Tổ quốc các cấp tỉnh Hà Nam trong giai đoạn hiện nay. 

Thạch Thị Thu 
Phó Trưởng 
Khoa Xây 
dựng Đảng 

Nguyễn Thị Hồng 

Phó Trưởng 
phòng Tổ chức, 

Hành chính, 
Thông tin, Tư 



 

liệu 

Phạm Thị Chi 
Chuyên viên 

Văn phòng Mặt 
trận Tổ quốc 

Uỷ ban Mặt trận 
Tổ quốc tỉnh 

28.  Nguyễn Thị Tuyết 
Thẩm tra viên 

chính 
Toà án nhân dân 

tỉnh Hà Nam 
Một số giải pháp áp dụng Luật Hoà giải, đối thoại tại toà án 
vào thực tiễn hướng tới xây dựng toà án thân thiện. 

29.  Nguyễn Tất Nhiên 
Phó Giám đốc 

phụ trách 

Sở Khoa học và 
Công nghệ 

Một số giải pháp triển khai áp dụng và quản lý hệ thống 
truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

30.  Dương Ngọc Quỳnh Phó Giám đốc  
Một số giải pháp tăng cường phát triển nguồn thông tin 
KHCN phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Hà Nam. 

31.  Phạm Anh Tuấn 
Phó Chi cục 
Trưởng Chi 

cục TĐC  

Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý đo lường 
chất lượng trong kinh doanh xăng dầu theo Thông tư số 
15/2015/TT-BKHCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

32.  Vũ Đức Huy 
Trưởng phòng 

Quản lý 
Chuyên ngành 

Đẩy mạnh việc đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp cho các 
sản phẩm truyền thống theo chương trình OCOP của tỉnh. 

33.  
Trần Thị Hồng 
Hạnh 

Chánh Văn 
phòng 

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu 
chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001: 2015 xây dựng các quy 
trình xử lý công việc nâng cao chất lượng công tác Văn 
phòng. 

34.  Trần Thị Lan 
Phó Trưởng 

phòng Quản lý 
Chuyên ngành 

Một số giải pháp nhằm xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu hàng 
hoá cho sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

35.  Đinh Văn An Giám đốc  

Sở Công Thương 
Hà Nam 

Một số giải pháp nâng cao công tác quản lý, kinh doanh 
khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

36.  Đặng Anh Tuấn Phó Giám đốc 
Giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà nước về an toàn 
thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công 
Thương tại địa phương 

37.  Phan Thanh Sơn Trưởng phòng Giải pháp nhằm hỗ trợ thực hiện xây dựng Dự án Mô hình 



 

Quản lý 
Thương mại 

chuỗi liên kết phát triển thị trường rau, củ, quả trên địa bàn 
tỉnh Hà Nam 

38.  Bùi Hồng Thanh Phó Giám đốc 

Sở Kế hoạch Đầu 
tư 

Chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào 
nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh 

39.  Ngô Thị Hương Lan 
Chánh Văn 

phòng 
Xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng đối với nhà văn 
hoá thôn, tổ dân phố sau sáp nhập 

40.  Hoàng Cao Liêm 
Trưởng phòng 
Hợp tác đầu tư 

Xây dựng tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 
Hà Nam 

41.  Nguyễn Mạnh Tiến Giám đốc  

Sở Lao động- 
Thương binh và Xã 

hội 

Mô hình đào tạo + sát hạch nghề phù hợp với yêu cầu của 
tuyển dụng 

42.  Đặng Xuân Hải Phó Giám đốc 

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân 
lực chất lượng cao, trọng tâm là hiện đại hoá, nâng cao chất 
lượng giáo dục nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu phát triển 
kinh tế xã hội của tỉnh trong bối cảnh cuộc cách mạng lần 
thứ tư và hội nhập quốc tế sâu rộng 

43.  Ngô Trung Hiếu 

Trưởng phòng 
Quản lý Quy 
hoạch – Xây 

dựng 

Ban Quản lý các 
KCN tỉnh 

Giải pháp ngầm hoá mạng cáp viễn thông tại các KCN để 
đảm bảo an toàn và tạo cảnh quan chung tại các KCN 

44.  Trịnh Văn Bừng Chủ tịch 
Liên đoàn Lao 

động tỉnh Hà Nam 
Củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức công đoàn và đoàn 
viên công đoàn trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

45.  
Vũ Thị Minh 
Phượng 

Chủ tịch  
Công đoàn các 

Khu công nghiệp 
tỉnh Hà Nam 

Một số giải pháp nâng cao động lực hoạt động của cán bộ 
công đoàn cơ sở trong các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam 

46.  
Nguyễn Thị Phương 
Quỳnh 

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Nam 
Nâng cao chất lượng đoàn kết tập hợp thanh niên trong hệ 
thống Đoàn, Hội hiện nay 

47.  Hoàng Chí Dũng 
Phó trưởng 

Ban Kinh tế - 
Ngân sách 

Văn phòng Hội 
đồng nhân tỉnh Hà 

Nam 

Hoàn thiện chính sách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương 



 

48.  Nguyễn Đức Mạnh 
Phó Chánh văn 

phòng 
Nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

49.  Đinh Văn Tâm 

Trưởng phòng 
Hành chính - 

Tổ chức - Quản 
trị 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công vụ của đội ngũ 
công chức hành chính trong công tác tham mưu, giúp việc 
HĐND tỉnh 

50.  Hoàng Mạnh Dũng 
Phó Bí thư HU, 

Chủ tịch 
UBND 

UBND huyện 
Thanh Liêm 

Một số giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ 
phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn 2020-2025 trên địa 
bàn huyện Thanh Liêm 

51.  Lại Thị Ngọc Trâm Phó Chủ tịch 
Giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện 
các dự án trên địa bàn huyện Thanh Liêm 

52.  Trần Xuân Thành 
Phó Bí thư HU, 

Chủ tịch 
HĐND huyện 

HĐND huyện 
Thanh Liêm 

Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể ở cơ sở 

53.  Lê Hoàng Thuyên Bí thư  
Huyện uỷ Thanh 

Liêm 
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức 
cơ sở Đảng trực thuộc Huyện uỷ 

54.  
Nguyễn Mạnh 
Thắng 

Trưởng ban 
Ban Tổ chức 

Huyện uỷ Thanh 
Liêm 

Giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ các 
cơ quan hành chính, sự nghiệp 

55.  Hoàng Văn Hạnh Trưởng ban 
Ban Tuyên giáo 
Huyện uỷ Thanh 

Liêm 

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Tuyên 
giáo Đảng uỷ xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Liêm 

56.  Đỗ Ngọc Giao Chủ tịch 
Hội Nông dân 
Huyện Thanh   

Liêm  

Một số giải pháp để thực hiện hiệu quả việc vận động hội 
viên nông dân tham gia xây dựng Quỹ bò vàng, hỗ trợ hội 
viên nông dân phát triển kinh tế hộ, giảm nghèo bền vững 

57.  
Nguyễn Triều 
Dương 

Trưởng phòng 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng huyện 
Thanh Liêm 

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch hệ 
thống thoát nước trên địa bàn huyện Thanh Liêm 

58.  Nguyễn Ngọc Bình Trưởng phòng Phòng Tư pháp Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến 



 

huyện Thanh Liêm Giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện 
Thanh Liêm. 

59.  Đặng Như Thọ Trưởng phòng 
Phòng Nội vụ 

huyện Thanh Liêm 
Chỉnh lý tài liệu tồn đọng huyện Thanh Liêm giai đoạn 
2020 trở về trước. 

60.  Đỗ Văn Trường Trưởng phòng 
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 
huyện Thanh Liêm 

Nâng cao vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị trong 
công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện 
Thanh Liêm. 

61.  Nguyễn Ngọc Hà 
Bí thư ĐU, 

Chủ tịch 
HĐND 

UBND xã Thanh 
Nghị 

Một số giải pháp củng cố xây dựng đoàn kết nội bộ, xây 
dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. 

62.  Phạm Văn Nam 
Phó Bí thư 

Đảng uỷ, Chủ 
tịch UBND 

UBND xã Thanh 
Hương 

Thực trạng và giải pháp áp dụng mô hình chính quyền thân 
thiện vì nhân dân phục vụ tại UBND xã Thanh Hương. 

63.  Trương Quốc Bảo Chủ tịch 
UBND thành phố 

Phủ Lý 
Đổi mới để nâng cao chất lượng đánh giá, phân loại công 
chức, viên chức tại UBND thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

64.  
Nguyễn Thị Mai 
Nga 

Trưởng phòng 
Phòng Lao động 

TB&XH thành phố 
Phủ Lý 

Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý tại cộng 
đồng trên địa bàn thành phố. 

65.  Đỗ Thị Thu Huế Trưởng phòng 
Ban Tổ chức 

Thành uỷ Phủ Lý 
Đề án luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý giai 
đoạn 2020 - 2025. 

66.  
Nguyễn Hữu 
Chương 

Phó Chủ tịch 
HĐND thành phố 

Phủ Lý 

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên 
đề của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Phủ Lý 
trong năm 2020. 

67.  Đinh Ngọc Ninh 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hoá và 
Thông tin thành 

phố Phủ Lý 

Xây dựng tính đoàn kết trong nội bộ Cơ quan – Vấn đề rút 
ra từ việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2020”. 

68.  Đậu Hoa Lưu 
Phó Trưởng 

phòng 
Phòng Y tế thành 

phố Phủ Lý 

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm 
nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 
trên địa bàn thành phố Phủ Lý năm 2020. 



 

69.  Trần Đăng Khoa Chuyên viên 
Phòng Nội vụ 

UBND thành phố 
Phủ Lý  

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng 
công chức tại Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam. 

70.  Nguyễn Tiến Dũng 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Quản lý đô 
thị thành phố Phủ 

Lý 

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch 
xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Phủ Lý. 

71.  
Lại Thị Thanh 
Hương 

Trưởng ban 
Ban Tuyên giáo 

Thành uỷ 
Công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn Thành phố 
trong giai đoạn hiện nay 

72.  Nguyễn Trung Dũng Phó Chủ tịch 
UBND thành phố 

Phủ Lý 

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự xây 
dựng đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành 
phố Phủ Lý.  

73.  Phạm Văn Quân Phó Chủ tịch 
UBND thành phố 

Phủ Lý 
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên 
truyền đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới. 

74.  Đỗ Quốc Hoàn Chủ tịch  
UBMTTQ thành 

phố Phủ Lý 

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh” trên địa bàn thành phố Phủ Lý giai đoạn 2016-
2020. 

75.  Phạm Thị Cài Phó Chủ tịch 
UBND phường 

Minh Khai 
Một số biện pháp duy trì và nâng cao công tác Phổ cập giáo 
dục xoá mù chữ trên địa bàn phường. 

76.  Lê Thanh Hải Phó Bí thư TT 
Đảng uỷ phường 
Trần Hưng Đạo 

Một số giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở 
xã, phường, thị trấn. 

77.  Đỗ Quang Thiệp Chủ tịch 
Hội Cựu chiến 

binh phường Trần 
Hưng Đạo 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hoà giải ở cơ sở 
trên địa bàn thành phố Phủ Lý đáp ứng với tình hình thực 
tiễn hiện nay. 

78.  

Nguyễn Duy Tuấn Giám đốc 

Sở Thông tin và 
Truyền thông 

Thiết kế máy đo thân nhiệt không tiếp xúc, góp phần chung 
tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. 

Lê Hồng Quang 
Chánh Văn 

phòng 

Đinh Văn Đại 
Phó Trưởng 
phòng Bưu 



 

chính – Viễn 
thông 

79.  Phạm Thanh Tú 

Trưởng phòng 
Tuyên truyền-
Báo chí-Xuất 

bản 

Ban Tuyên giáo 
Tỉnh uỷ 

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả 
công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh trước yêu cầu mới. 

80.  Trần Thế Vinh Giám đốc 
Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Bình 

Lục 

Một số giải pháp tăng cường công tác kiểm tra đảng viên 
nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại Trung tâm Giáo dục 
Nghề nghiệp -Giáo dục Thường xuyên huyện Bình Lục. 

81.  Nguyễn Văn Hảo Giám đốc 
Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Cải cách tổ chức bộ máy: Tinh giản đầu mối đầu mối các 
phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh Hà Nam. 

82.  Hà Sơn Trưởng phòng 
Quy chế phối hợp công tác quản lý khoáng sản ở khu vực 
giáp ranh giữa hai tỉnh Hà Nam và Hoà Bình. 

83.  

Đặng Đình Thoảng Trưởng ban 

Ban Tổ chức Tỉnh 
uỷ 

Nâng cao chất lượng công tác rà soát, thẩm định tiêu chuẩn 
chính trị chuẩn bị nhân sự cấp uỷ các cấp nhiệm kỳ 2020-
2025. 

Trần Thanh Sơn 
Phó Trưởng 

ban 

Bùi Tuấn Hiệp 
Trưởng phòng 

BVCTNB 

Vũ Văn Hậu 
Phó Trưởng 

phòng 
BVCTNB 

Cao Thị Phương 
Thuý 

Chuyên viên 

Nguyễn Thị Minh 
Trang 

Chuyên viên 

84.  
Nguyễn Tiến Ninh 

Phó Trưởng 
ban 

Ban Tổ chức Tỉnh 
uỷ 

Nâng cao chất lượng công tác nhân sự tham gia cấp uỷ tỉnh, 
nhiệm kỳ 2020-2025. 

Nguyễn Đức Thiện Chuyên viên 



 

85.  

Lê Thị Quỳnh Hoa Trưởng phòng 

Ban Tổ chức Tỉnh 
uỷ 

Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về 
công tác tổ chức xây dựng Đảng của Ngành Tổ chức xây 
dựng Đảng tỉnh. 

Nguyễn Hải Yến 
Phó Trưởng 

phòng 
Nguyễn Nam Tuyến Chuyên viên 
Lê Thị Lan Cán bộ 

86.  

Nguyễn Văn Sỹ 
Phó  Trưởng 

Ban 
BVCSSKCB 

Tỉnh uỷ Hà Nam 
Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chăm sóc sức khoẻ và 
công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Đại hội Đại biểu 
Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Lê Quang Hào 
Phó Trưởng 

phòng 
Nguyễn Thị Lan Cán bộ 
Đỗ Thị Huyền Cán bộ 
Cao Thuỳ Linh Cán bộ 

87.  

Vũ Duy Khanh 
 Trưởng phòng 
Tổ chức cán bộ 

Ban Tổ chức Tỉnh 
uỷ 

Đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Uỷ ban mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hà Nam 
theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (Khoá XII) 

Đỗ Hữu Khoa 
Phó Trưởng 

phòng 

Vũ Đức Hải 
Phó Trưởng 

phòng 
Lê Thị Nụ Chuyên viên 

88.  Nguyễn Đức Toàn Trưởng ban 

Ban Dân vận Tỉnh 
uỷ 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác dân vận 
của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

89.  Phạm Ngọc Long 
Phó Trưởng 

ban 
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

90.  Phạm Văn Tuấn 
Phó Trưởng 
phòng Tổng 

hợp – Tôn giáo 

Hướng dẫn xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” 
trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

91.  Vũ Văn Huỳnh 
Chi cục trưởng 

– Chi cục 
Sở Xây dựng 

Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây 
dựng và Kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Hà 



 

GĐXD Nam. 

92.  Trương Văn Trường 
Chánh Thanh 

tra 
Uỷ ban nhân dân 
huyện Lý Nhân 

Nâng cao trách nhiệm chứng minh trong giải quyết khiếu 
nại hành chính. 

93.  Lương Mạnh Đoàn 
Trưởng phòng 

Y tế 

Thực trạng và kiến thức, thực hành của nhân viên y tế về 
quản lý chất thải rắn tại các cơ sở y tế tư nhân huyện Lý 
Nhân, tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019 – 2020. 

94.  Đỗ Thị Thu Hoà 
Trưởng phòng 
Nông nghiệp 

&PTNT 

Phòng Nông 
nghiệp &PTNT 
huyện Lý Nhân 

Một số giải pháp thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi trên địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 

95.  Đặng Văn Phong Bí thư Đảng uỷ Thị trấn Vĩnh Trụ 
Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, 
đảng viên thị trấn Vĩnh Trụ. 

96.  Trần Mạnh Ngọc 
Phó Bí thư – 

Chủ tịch 
UBND 

UBND xã Xuân 
Khê 

Tăng cường vai trò lãnh đạo, quản lý điều hành có hiệu quả 
của Chủ tịch UBND xã trong lĩnh vực quản lý nhà nước về 
đất đai, xây dựng, giao thông và môi trường. 

97.  Phạm Hồng Thanh Chủ tịch 
UBND thị xã Duy 

Tiên 

Một số giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác quản lý 
nhà nước về lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 
quản lý đối với 02 cụm của thị xã Duy Tiên. 

98.  Ngô Văn Liên Phó Chủ tịch 
Ứng dụng cơ giới hoá trong chăm sóc lúa trên địa bàn thị 
xã Duy Tiên. 

99.  Trịnh Thị Hằng 
Phó Bí thư 

Thường trực Thị uỷ Duy Tiên – 
Hà Nam 

Nâng cao chất lượng luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý 
tại thị xã Duy Tiên. 

100. Phạm Văn Sơn 
Trưởng ban Tổ 

chức 
Giải pháp xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị cơ 
sở vững mạnh. 

101. Vũ Kiên Chủ nhiệm 
Uỷ ban Kiểm tra 
Thị uỷ Duy Tiên 

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát góp phần 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

102. Chu Hồng Cử 
Phó Trưởng 

Ban  
Ban Dân vận thị uỷ 

Duy Tiên 
Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua 
“Dân vận khéo”. 

103.
Nguyễn Văn 
Khuyến 

Trưởng phòng 
Phòng Lao động 
TB&XH thị xã 

Một số giải pháp làm tốt công tác dạy nghề và hỗ trợ việc 
làm cho lao động nông thôn tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà 



 

Duy Tiên Nam. 

104. Trần Hữu Thắng Trưởng phòng 
Phòng Y tế thị xã 

Duy Tiên 
Các đặc điểm về nhận biết, điều trị và kiểm soát huyết áp 
của bệnh nhân tăng huyết áp ở thị xã Duy Tiên. 

105. Lê Tuấn Thanh 
Bí thư Đảng 
uỷ, Chủ tịch 

HĐND UBND phường 
Châu Giang 

Đổi mới phương pháp tổ chức các hội nghị của Đảng, chính 
quyền bằng giao ban quân dân chính. 

106. Nguyễn Văn Thất 
Phó Bí thư, 

Chủ tịch 

Một số giải pháp về sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức cấp 
xã nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 
công chức cấp xã trong giai đoạn hiện nay. 

107. Nguyễn Xuân Tình 
Phó Bí thư, 

Chủ tịch  
UBND phường 

Yên Bắc 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên 
địa bàn phường Yên Bắc. 

108. Nguyễn Văn Tời 
Bí thư Đảng 
uỷ, Chủ tịch 

HĐND 

Đảng uỷ phường 
Yên Bắc 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong hệ 
thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn phường Yên Bắc. 

109. Phạm Thị Thuý 
Phó trưởng 

phòng Nghiệp 
vụ I 

Uỷ ban Kiểm tra 
Tỉnh uỷ 

Giải pháp nâng cao trình độ nghiệp vụ thẩm tra, xác minh 
cho đội ngũ cán bộ kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng xem 
xét, kết luận các vụ việc kiểm tra của Đảng trong tình hình 
mới. 

110. Trần Văn Thành 
Trưởng ban 

DCPL 
Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam 
Kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện giám sát cải cách thủ 
tục hành chính của Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hà Nam. 

111.

Tống Văn Tam Phó Chủ tịch  

Hội Nông dân tỉnh 
Hà Nam 

Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào nông dân sản xuất 
kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm 
giàu bền vững. 

Nguyễn Tuấn Anh 
Trưởng Ban 

KT - XH 
Hoàng Thị Nhung Phó Văn phòng 

Phạm Thị Ngoan 
Phó Ban Xây 

dựng Hội 
Khổng Thị Đào Chuyên viên 
Trần Thị Thanh Mai Chuyên viên 



 

Đặng Đình Chung Chuyên viên 

112. Trần Xuân Dũng Chủ tịch 
UBND huyện Bình 

Lục 

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 
xã, thị trấn nhằm đáp ứng chương trình xây dựng nông thôn 
mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện. 

113.
Nguyễn Thị Hồng 
Hạnh 

Chủ tịch Hội 
Phụ nữ 

Hội Phụ nữ huyện 
Bình Lục 

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng của hoạt động 
Hội Phụ nữ ở cơ sở trên địa bàn huyện Bình Lục trong giai 
đoạn hiện nay. 

114.
Nguyễn Hồng 
Thanh 

Trưởng phòng  

Phòng Kinh tế và 
Hạ tầng huyện 

Bình Lục 

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng các 
công trình trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới kiểu 
mẫu trên địa bàn huyện. 

115. Đặng Thanh Tùng 
Phó Trưởng 

phòng 

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn 
vệ sinh thực phẩm thuộc lĩnh vực Công thương trong thời 
kỳ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện. 

116. Trần Hữu Bình Cán bộ 
Giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra liên 
ngành chống đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại trên địa 
bàn huyện Bình Lục. 

117. Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc 

Sở Tài Chính 

Giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về cơ chế chính sách quản lý tài chính ngân 
sách địa phương. 

118. Lê Hồng Tư Phó Giám đốc 
Giải pháp nâng cao việc phân loại, giao quyền tự chủ về tài 
chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập khối tỉnh.  

119. Phạm Văn Tạo Phó Giám đốc 
Giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà nước về Giá trên 
địa bàn tỉnh Hà Nam. 

120. Trần Đức Lý 
Bí thư chi bộ 
Tập đoàn,Chủ 

tịch HĐQT 
Công ty Cổ phần 
Tập đoàn tư vấn 
đầu tư xây dựng 

Hải Lý  

Công tác cải tiến quản lý dự án phát triển năng lượng tái tạo 
trong doanh nghiệp. 

121. Trần Đức Hài 
Phó Bí thư chi 
bộ Tập đoàn, 

Phó tổng Giám 

Nghiên cứu dự án thuỷ điện Bản Nhùng Kỳ Cùng 6 Lạng 
Sơn, đưa giải pháp tăng công suất nâng sản lượng điện 
năng, mang lại hiệu quả kinh tế cho công ty. 



 

đốc 

122. Trần Ngọc Xuân 
Phó tổng Giám 

đốc 
Công tác quản lý vật liệu nổ và công tác đảm bảo an toàn 
lao động trong Tập đoàn Hải Lý. 

123. Trần Văn Hinh 
Phó tổng Giám 

đốc 
Nâng cao công tác quản lý, điều hành thiết bị máy móc 
trong thi công xây dựng. 

124. Đào Thị Thanh Tâm 
Phó tổng Giám 

đốc 

Lập kế hoạch trong công tác kế toán, tiết kiệm được thời 
gian và mang lại hiệu quả trong công tác quản lý tại Tập 
đoàn Hải Lý. 

125.
Nguyễn Thị Mỹ 
Bình 

Trưởng phòng 
Kế hoạch 

Công tác quản lý dự án năng lượng tái tạo: Dự án thuỷ 
điện; Dự án điện gió; Dự án điện mặt trời. 

126. Đào Thị Giang 
Trưởng phòng 

TC-KT 
Tổ chức sắp xếp nhân sự phù hợp để tăng hiệu quả trong 
thực hiện chức năng nhiệm vụ của phòng TC-KT. 

127. Đỗ Hải Đăng 
Trưởng phòng 

kỹ thuật 
Nâng cao hiệu quả thi công, quản lý chất lượng công trình 
xây dựng. 

128.

Nguyễn Sỹ Tiệp 
Chủ tịch 
HĐQT 

Công ty Cổ phần 
xi măng Hoàng 

Long 

Nội địa hoá thiết bị, chế tạo thiết bị sản xuất xi măng trong 
nước đảm bảo chất lượng tốt nhất, thời gian chế tạo nhanh 
mang lại hiệu quả kinh tế lớn. 

Nguyễn Trí Chung 
Phó tổng Giám 

đốc 

Vương Đức Nhật 
Quyền tổng 
Giám đốc 

129.
Trần Đăng Đông 

Trưởng phòng 
kỹ thuật tổng 

hợp 
Đồng nhất nguyên liệu trước khi đưa vào máy nghiền, tăng 
chất lượng clinker, giảm chi phí sản xuất mạng lại hiệu quả 
kinh tế lớn. 

Nguyễn Trung 
Phó tổng Giám 

đốc 

130. Lê Văn Tình 
Phó Giám đốc 

sản xuất 
Gia công, cải tạo hệ thống ghi lạnh làm nguội Clanhke 
mang lại hiệu quả kinh tế lớn. 

131. Nguyễn Tiến Duy 
Giám đốc sản 

xuất 
Lập chương trình, cài đặt lại hệ thống tủ biến tần Y6K/630 
cho quạt nhiệt độ cao 0516 hạng mục lò nung Clanhke 



 

mạng lại hiệu quả kinh tế lớn. 

132. Lê Văn Hà 

Trưởng phòng 
kế hoạch Bán 
hàng và Quản 

lý 

Cải tiến kỹ thuật ứng dụng nguồn nguyên liệu xỉ lò cao vào 
sản xuất xi măng, giảm tiêu hao 5% Clanhke trong sản xuất 
xi măng mang lại hiệu quả kinh tế lớn. 

133. Phạm Xuân Cương 
Chánh Văn 

phòng 

Cải tạo máy xúc dầu 450-7 thành máy xúc điện để phục vụ 
công tác bốc xúc hàng hoá nhập xuất qua Cảng Hoàng 
Long mang lại hiệu quả kinh tế lớn. 

134. Lưu Trần Sơn Chủ tịch 
UBND huyện Kim 

Bảng 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo triển khai 
thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên 
địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. 

135. Phạm Hồng Sơn Bí thư 
Huyện uỷ Kim 

Bảng 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực cải cách hành 
chính trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. 

136.
Nguyễn Thị Thanh 
Tâm 

Trưởng phòng 
cấp cứu Nội 

Trung tâm Y tế 
Thanh Liêm 

Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ thường gặp ở bệnh nhân 
tăng huyết áp điều trị tại khoa cấp cứu nội Trung tâm Y tế 
Thanh Liêm. 

137. Nguyễn Thanh Nga 
Phó phòng 
Tổng hợp 

Văn phòng Tỉnh uỷ 
Hà Nam 

Nâng cao chất lượng chuẩn bị các nội dung hội nghị Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ. 

 




