
UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-SCT 

 

Hà Nam, ngày       tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Công nhận đề tài, sáng kiến cấp cơ sở năm 2022 
 

 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của 

Chính phủ về việc ban hành Điều lệ sáng kiến; 

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ 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 02/3/2012 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số  06/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh 

Hà Nam về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Công Thương Hà Nam; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 12/10/2022 của Hội đồng sáng kiến Sở Công Thương;  

Xét đề nghị của Hội đồng sáng kiến Sở Công Thương. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 11 sáng kiến, giải pháp kinh nghiệm là sáng kiến cơ sở 

năm 2022 của 11 tác giả.    (Có bảng tổng hợp kèm theo) 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký;  

Chánh Văn phòng Sở;  Hội đồng sáng kiến Sở; các ông (bà) có tên tại Điều 

1 và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như  Điều 2; 

- Lưu: VT 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê  Nguyên Ngọc 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH 

ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP KINH NGHIỆM  

ĐƯỢC CÔNG  NHẬN LÀ SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2022 
 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SCT ngày     tháng 12 năm 2022) 

 

TT Tên tác giả 
Đơn vị công 

tác 
Tên sáng kiến 

Đạt 

cấp cơ 

sở 

1 Lê Nguyên Ngọc 

LĐ Sở 

Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác cải cách 

hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục 

hành chính nâng cao chỉ số hài lòng của 

tổ chức, doanh nghiệp và người dân về 

thái độ thực thi công vụ của cán bộ, 

công chức Ngành Công Thương  

X 

2 Trần Văn Sơn 

Một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý lĩnh vực hoá chất của Ngành 

Công Thương 

X 

3 Hoàng Chí Dũng 

Một số giải pháp bảo đảm cân đối cung - 

cầu bình ổn thị trường, lưu thông hàng 

hoá trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

X 

4 Lê Minh Ngọc Văn phòng  

Giải pháp nâng cao công tác Cải cách tổ 

chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ 

công chức hành chính 

X 

5 Trần Đình Tân KTAT- MT 

Kế hoạch và giải pháp thực hiện nhằm 

nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về 

công tác quản lý sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp trong khai thác khoáng sản 

thuộc trách nhiệm của ngành Công 

Thương 

X 

6 Lê Văn Cường Thanh tra 

Giải pháp “Nâng cao hiệu quả công tác 

thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động 

kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh 

X 

7 Phạm Tuấn Hải QLNL 

Phương án cấp điện cho các Khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp, Khu đô thị 

phát triển trong giai đoạn 2022 - 2025 

X 



8 Trần Thị Thu Minh 

Áp dụng hệ thống quản lí vận hành 

online, cảnh báo sớm sự cố trên lưới 

điện phân phối trong công tác Quản lý 

và vận hành hệ thống lưới điện 

X 

9 Đinh Tuấn Doanh KT-TH 

Giải pháp thực hiện các Nghị quyết, 

Chương trình hành động của Chính phủ, 

Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2022 của 

Ngành Công Thương Hà Nam 

X 

10 Cù Thị Thu Hương QLCN 

Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh thực phẩm 

đảm bảo an toàn thuộc trách nhiệm 

ngành Công Thương quản lý trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam 

X 

11 Nguyễn Liên Hồng 
TTKC&XT

TM 

Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin và chuyển đổi số trong 

hoạt động xúc tiến thương mại trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam 

X 

 


		2022-12-01T07:51:42+0700


		2022-12-01T07:54:46+0700


		2022-12-01T07:54:46+0700


		2022-12-01T07:54:46+0700


		2022-12-01T07:54:46+0700


		2022-12-01T07:54:46+0700




