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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 Hà Nam, ngày       tháng 10  năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động sáng kiến năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

 

Căn cứ Công văn số 580/SKHCN-QLCN ngày 13/8/2021 của Sở Khoa học 

và Công nghệ về việc gửi tài liệu kiểm chứng và hồ sơ đề nghị công nhận sáng 

kiến cấp tỉnh năm 2021, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả hoạt 

động như sau:  

I. CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN 

Ngay từ đầu năm, công tác sáng kiến đã được lãnh đạo Sở chỉ đạo phòng 

chuyên môn triển khai tới các phòng, đơn vị như: Phát động thi đua lao động 

sáng tạo tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại Hội nghị Cán bộ, công 

chức năm 2021 của Sở; ban hành Công văn số 495/SVHTTDL-TCPC về việc 

hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến năm 2021; Ban hành Quyết định 

số 140/QĐ-SVHTTDL ngày 12/10/2021 về việc kiện toàn Hội đồng Sáng kiến 

của Sở. 

1. Lĩnh vực hoạt động của cơ quan 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nam là cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh Hà Nam, có chức năng tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà 

nước về: Văn hoá, Gia đình, Thể thao, Du lịch và Quảng cáo (trừ quảng cáo trên 

báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm) ở địa phương; các dịch vụ 

công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn 

theo sự uỷ quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật. 

2. Tổng số giải pháp được đề nghị công nhận sáng kiến: 41 

3. Tổng số sáng kiến được công nhận: 41 

4. Biểu tổng hợp: 

Stt Tên sáng kiến 

Tác giả / 

đồng 

tác giả/ Chức 

danh/ Đơn vị 

Mô tả tóm tắt bản chất 

của sáng kiến 

Lợi ích  kinh tế, 

xã hội có thể thu 

được do áp dụng 

sáng kiến 

I SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ 

 Lãnh đạo Sở 

1.  Giải pháp Chỉ 

đạo đẩy nhanh 

Mai Thành 

Chung - Phó 
- Chỉ đạo áp dụng các biện - Đảm bảo an toàn, 
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Stt Tên sáng kiến 

Tác giả / 

đồng 

tác giả/ Chức 

danh/ Đơn vị 

Mô tả tóm tắt bản chất 

của sáng kiến 

Lợi ích  kinh tế, 

xã hội có thể thu 

được do áp dụng 

sáng kiến 

tiến độ hoàn 

thành Chương 

trình công tác 

năm 2021 và 

các nhiệm vụ 

của Sở trong bối 

cảnh Dịch 

Covid-19 diễn 

biến phức tạp. 

Giám đốc 

phụ trách Sở 

pháp phù hợp để thực hiện 

các nhiệm vụ trong chương 

trình công tác năm 2021 

trong bối cảnh dịch Covid-

19 đang bùng phát trên địa 

bàn. 

- Vận động, phối hợp với các 

doanh nghiệp, tạo nguồn lực 

tài chính thực hiện các nhiệm 

vụ. 

không xảy ra dịch 

Covid-19 trong các 

hoạt động của 

Ngành. 

- Nhiều nhiệm vụ 

trong chương trình 

công tác năm 2021 

và nhiệm vụ đột 

xuất đã được triển 

khai thực hiện có 

hiệu quả. 

2.  Giải pháp linh 

hoạt trong chỉ 

đạo triển khai 

công tác tuyên 

truyền Cuộc 

Bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa 

XV và đại biểu 

Hội đồng nhân 

dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-

2026 trong hoàn 

cảnh dịch bệnh 

covid-19 diễn 

biến phức tạp 

 

Tạ Đình 

Quyền - Phó 

giám đốc Sở 

Trước tình hình dịch bệnh 

covid-19 diễn biến phức 

tạp, đề xuất phương án tổ 

chức và linh hoạt điều chỉnh 

thời gian, quy mô, địa điểm 

tổ chức các hoạt động phù 

hợp, cụ thể như: 

 

- Công tác tuyên 

truyền Cuộc Bầu cử 

Đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 

vẫn được triển khai 

tích cực, đồng bộ, 

đúng yêu cầu và tiến 

độ đề ra.  

- Chỉ đạo huy động 

nguồn xã hội hóa 

được trên 700 băng 

rôn, phướn… cung 

cấp cho các địa 

phương trong tỉnh 

phục vụ tuyên 

truyền Cuộc Bầu cử. 

3.  Giải pháp chỉ 

đạo Thư viện 

tỉnh áp dụng các 

biện pháp phù 

hợp trong tổ 

chức các hoạt 

động thư viện 

trước  diễn biến 

phức tạp của 

dịch Covid-19. 

Nguyễn Văn 

Trọng - Phó 

Giám đốc Sở 

- Chỉ đạo Thư viện tỉnh 

tham mưu UBND tỉnh ban 

hành 02 Kế hoạch: KH tiếp 

tục thực hiện Đề án phát triển 

văn hóa đọc trong cộng đồng 

giai đoạn 2021-2025, tầm 

nhìn đến 2030; KH thực hiện 

“Chương trình chuyển đổi số 

ngành Thư viện đến năm 

2025,  định hướng đến năm 

- Việc tổ chức các 

hoạt động thư viện 

trong tình hình mới 

bảo đảm các hướng 

dẫn phòng, chống 

dịch trên tinh thần 

thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch Covid-

19, đồng thời đáp 
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Stt Tên sáng kiến 

Tác giả / 

đồng 

tác giả/ Chức 

danh/ Đơn vị 

Mô tả tóm tắt bản chất 

của sáng kiến 

Lợi ích  kinh tế, 

xã hội có thể thu 

được do áp dụng 

sáng kiến 

2030” trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam. 

- Chỉ đạo lồng ghép, triển 

khai tổ chức các hoạt động về 

đẩy mạnh công tác thông tin, 

tuyên truyền, phổ biến các tài 

liệu về phòng, chống dịch 

Covid-19 và phát triển kinh tế 

- xã hội trong trạng thái bình 

thường mới cho các đối 

tượng người đọc tại thư viện, 

ngoài thư viện và trên không 

gian mạng theo hướng dẫn 

của Ban Tuyên giáo Trung 

ương, Bộ VHTTDL. 

ứng nhu cầu tiếp cận 

thông tin, tri thức và 

hỗ trợ việc học tập 

của người dân. 

- Chương trình công 

tác vẫn đảm bảo 

hoàn thành. 

 Văn phòng Sở    

4.  Phối hợp tham 

mưu giải pháp 

thực hiện Quy 

định mức chi thực 

hiện chế độ dinh 

dưỡng đặc thù, 

định mức cấp 

phát trang thiết bị 

tập luyện, thi đấu 

đối với HLV, 

VĐV thể thao 

thành tích cao 

tỉnh Hà Nam. 

- Nguyễn 

Ngọc Thanh – 

Chánh Văn 

phòng 

- Nguyễn Thị 

Hường – Phó 

Chánh Văn 

phòng 

- Phối hợp tham mưu đưa 

nội dung về định mức cấp 

phát trang thiết bị tập luyện, 

thi đấu cho HLV, VĐV thể 

thao thành tích cao hằng năm 

vào dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh thực hiện Thông 

tư 86/2020/TT-BTC, trình 

HĐND tỉnh thông qua tại kỳ 

họp giữa năm 2021. 

- Kịp thời cụ thể hóa 

văn bản quy phạm 

pháp luật của Trung 

ương áp dụng vào 

thực tiễn quản lý 

Ngành. Tỉnh Hà 

Nam là địa phương 

đầu tiên ban hành 

Nghị quyết triển 

khai thực hiện 

Thông tư 

86/2020/TT-BTC. 

- Kịp thời động 

viên, khuyến khích 

HLV, VĐV hăng 

say luyện tập, cống 

hiến, góp phần 

nâng cao thành tích 

thi đấu của thể thao 

thành tích cao tỉnh 

Hà Nam. 

5.  Tăng cường 

nguồn lực xã hội 

Lê Thanh Sơn 

– Phó Chánh 

- Tăng cường huy động các 

nguồn lực xã hội hoá để 

- Huy động được 

trên 700 băng rôn, 
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Stt Tên sáng kiến 

Tác giả / 

đồng 

tác giả/ Chức 

danh/ Đơn vị 

Mô tả tóm tắt bản chất 

của sáng kiến 

Lợi ích  kinh tế, 

xã hội có thể thu 

được do áp dụng 

sáng kiến 

hoá để đẩy 

mạnh công tác 

tuyên truyền cổ 

động trực quan 

cho Cuộc bầu cử 

Đại biểu quốc 

hội khoá XV và 

Đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026. 

Văn phòng triển khai tuyên truyền sẽ 

làm giảm nguồn chi từ ngân 

sách, tiết kiệm được một 

phần chi phí cho ngân sách 

nhà nước. 

- Việc triển khai công tác 

tuyên truyền cổ động trực 

quan được thực hiện một 

cách đồng bộ, đảm bảo tăng 

cả về quy mô, số lượng và 

chất lượng. Kịp thời phát hỗ 

trợ cho 6 huyện, TX, TP để 

triển khai tuyên truyền đồng 

bộ tới các thôn xã trong 

toàn tỉnh. 

khẩu hiệu tuyên 

truyền các loại 

trong đợt triển khai 

tuyên truyền cho 

Cuộc  Bầu cử Đại 

biểu quốc hội khoá 

XV và Đại biểu 

HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-

2026, góp phần tiết 

kiệm cho ngân sách 

nhà nước, nâng cao 

hiệu quả tuyên 

truyền. 

 

6.  Thực hiện các 

giải pháp đẩy 

mạnh ứng dụng 

Công nghệ 

thông tin trong 

xử lý công việc 

Nguyễn Thị 

Kim Anh - 

Chuyên viên  

Văn phòng 

Sở 

- Hướng dẫn trực tiếp các cá 

nhân thực hiện khai thác tốt 

phần mềm. 

- Nghiên cứu, phối hợp với 

VNPT khắc phục các sự cố 

khi ứng dụng phần mềm. 

- Tiết kiệm chi phí 

văn phòng phẩm, 

hiệu xuất công việc 

được nâng cao. 

- Đảm bảo tính liên 

thông, kịp thời, 

hiệu quả trong quản 

lý điều hành của 

toàn Sở. 

 Phòng Tổ chức - Pháp chế   

7.  Tham mưu giải 

pháp sắp xếp 

đầu mối các 

phòng thuộc Sở, 

đảm bảo tinh 

giản theo quy 

định. 

 - Đỗ Tiến 

Quảng - 

Trưởng 

phòng 

- Tống Quỳnh 

Hoa - Chuyên 

viên 

- Nghiên cứu các nghị định 

của Chính Phủ quy định về 

công tác tổ chức bộ máy; 

- Căn cứ vị trí việc làm của 

các phòng, tham mưu lãnh 

đạo Sở xây dựng Đề án sắp 

xếp lại số lượng các phòng 

theo đúng quy định (07 

phòng) và phù hợp với thực 

trạng để đảm bảo hoạt động 

có hiệu quả. 

- Về chức năng 

nhiệm vụ sẽ không 

còn có sự chồng 

chéo. 

- Giúp tiết kiệm 

nhân lực làm việc. 

8.  Giải pháp hoàn 

thành Kế hoạch 

Xét tặng danh 

hiệu "Nghệ sỹ 

Lê Thị Hòa - 

Phó Trưởng 

Phòng 

- Tham mưu UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch xét tặng 

của tỉnh; phối hợp tuyên 

truyền trên các phương tiện 

- Công tác xét tặng 

danh hiệu "Nghệ sỹ 

Ưu tú" tại Hội 

đồng cấp cơ sở và 
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Stt Tên sáng kiến 

Tác giả / 

đồng 

tác giả/ Chức 

danh/ Đơn vị 

Mô tả tóm tắt bản chất 

của sáng kiến 

Lợi ích  kinh tế, 

xã hội có thể thu 

được do áp dụng 

sáng kiến 

Ưu tú" tỉnh Hà 

Nam lần thứ 10, 

đảm bảo chất 

lượng trong 

công tác xét 

tặng và tiến độ 

thời gian quy 

định trong thời 

gian ngắn. 

  

 

thông tin truyền thông của 

tỉnh, để đảm bảo mọi đối 

tượng được biết. 

- Trong thời gian đợi 

UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch, hướng dẫn đơn vị 

nghệ thuật tỉnh rà soát đối 

tượng đủ tiêu chuẩn và 

chuẩn bị trước các bước 

thực hiện tại Hội đồng cấp 

cơ sở, Hồ sơ và các nội 

dung xét tặng đảm bảo chất 

lượng theo quy định.  

- Thường xuyên phối hợp 

Văn phòng UBND tỉnh để 

đảm bảo Kế hoạch được 

ban hành và triển khai thực 

hiện kịp tiến độ. 

cấp tỉnh diễn ra 

thuận lợi, đúng quy 

trình và đảm bảo 

tiến độ thời gian 

quy định trong thời 

gian ngắn. 

 

 Phòng KHTC    

9.  Giải pháp tham 

mưu xây dựng 

kế hoạch tài 

chính ngân sách 

nhà nước 3 năm 

2019-2021 của 

Ngành Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch đạt hiệu 

quả. 

Trương Thị 

Tuyết Mai - 

Chuyên viên 

phòng KHTC 

- Báo cáo, lập kế hoạch tài 

chính ngân sách 3 năm 

được tiến hành đồng thời 

với quá trình lập dự toán 

NSNN hàng năm, bám sát, 

bảo đảm theo đúng các mục 

tiêu, chế độ, nhiệm vụ, các 

đề án, dự án của các cấp có 

thẩm quyền phê duyệt.  

- Hướng dẫn các đơn vị trực 

thuộc xây dựng kế hoạch 

ngân sách 3 năm, xác định 

nhu cầu chi 03 năm kế 

hoạch của từng đơn vị, chi 

tiết theo chi tiêu cơ sở, chi 

tiêu mới, chi thường 

xuyên… 

- Đánh giá được 

tình hình thực hiện 

nhiệm vụ kinh tế - 

xã hội năm hiện 

hành, dự báo các 

chỉ tiêu KTXH cơ 

bản trong 03 năm 

kế hoạch, so sánh 

với các chỉ tiêu, 

định hướng trong 

kế hoạch phát triển 

KTXH 05 năm 

thuộc lĩnh vực 

Ngành. 

 

 Phòng Quản lý văn hóa   

10.  Giải pháp tham 

mưu thực hiện 

Phạm Thị 

Bích Hạnh - 
- Chủ động tham mưu lãnh 

đạo Sở thực hiện quy trình đề 

- Rút ngắn trình tự, 

thời gian giải quyết 
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Stt Tên sáng kiến 

Tác giả / 

đồng 

tác giả/ Chức 

danh/ Đơn vị 

Mô tả tóm tắt bản chất 

của sáng kiến 

Lợi ích  kinh tế, 

xã hội có thể thu 

được do áp dụng 

sáng kiến 

TTHC và các 

nội dung quản 

lý nhà nước 

theo Nghị định 

số 

144/2020/NĐ-

CP ngày 

14/12/2020 của 

Chính phủ Quy 

định về hoạt 

động nghệ thuật 

biểu diễn 

Chuyên viên 

phòng Quản 

lý văn hóa 

nghị UBND tỉnh ban hành 

Quyết định về việc ủy quyền 

cho Sở VHTTDL thực hiện 

02 thủ tục hành chính và 06 

nội dung quản lý nhà nước về 

nghệ thuật biểu diễn trên địa 

bàn tỉnh theo quy định tại 

Nghị định 144/2020/NĐ-CP.  

- Tham mưu rà soát nội 

dung, rút ngắn một nửa thời 

gian và trình tự thực hiện 

các TTHC lĩnh vực nghệ 

thuật biểu diễn sau khi 

được UBND tỉnh ban hành 

Quyết định ủy quyền cho 

Sở VHTTDL thực hiện. 

TTHC; tiết kiệm 

chi phí và thời gian 

cho các tổ chức, cá 

nhân khi tham gia 

thực hiện TTHC. 

 

 Phòng Quản lý Di sản văn hóa   

11.  Giải pháp tăng 

cường công tác 

quản lý nhà 

nước đối với 

các hoạt động tu 

bổ, tôn tạo di 

tích 

 

 

 Trần Hồng 

Hiệu  

Phó Trưởng 

phòng phụ 

trách Phòng  

- Đẩy mạnh công tác thông 

tin, tuyên truyền các văn bản 

pháp luật về di sản văn hóa, 

đặc biệt các văn bản quy 

định về bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích. 

- Thường xuyên cập nhật, 

nắm bắt tình trạng xuống 

cấp của các di tích trên địa 

bàn để đề xuất các phương 

án, biện pháp tu bổ, chống 

xuống cấp kịp thời.  

- Tăng cường kiểm tra, giám 

sát các hoạt động tu bổ, tôn 

tạo, chống xuống cấp các di 

tích; đảm bảo các di tích giữ 

gìn được tối đa các yếu tố gốc 

trong quá trình tu bổ, và theo 

đúng hồ sơ tu bổ đã được phê 

duyệt. 

- Nâng cao hiệu quả 

của công tác quản lý 

nhà nước đối với 

hoạt động tu bổ, tôn 

tạo, chống xuống 

cấp di tích. 

- Các di tích nói 

chung được bảo tồn, 

lưu giữ lâu dài và 

phát huy tốt giá trị; 

góp phần bảo tồn di 

sản văn hoá dân 

tộc, tạo nền tảng 

thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội của 

địa phương. 

 Phòng XDNSVH&GĐ   
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Stt Tên sáng kiến 

Tác giả / 

đồng 

tác giả/ Chức 

danh/ Đơn vị 

Mô tả tóm tắt bản chất 

của sáng kiến 

Lợi ích  kinh tế, 

xã hội có thể thu 

được do áp dụng 

sáng kiến 

12.  Tham mưu giải 

pháp nâng cao 

nhận thức về giá 

trị của gia đình 

thông qua Cuộc 

thi "Viết tìm hiểu 

về ngày gia đình 

Việt Nam" kỷ 

niệm 20 năm 

ngày Gia đình 

Việt Nam 

(28/6/2001-

28/6/2021). 

- Trần Hữu 

Bình - Trưởng 

phòng 

- Cao Thị 

Hương Giang 

- Chuyên viên 

- Nguyễn Thị 

Thúy - 

Chuyên viên 

 

- Tham mưu ban hành và 

triển khai thực hiện Kế 

hoạch tổ chức Cuộc thi 

"Viết tìm hiểu về ngày gia 

đình Việt Nam" kỷ niệm 20 

năm ngày Gia đình Việt 

Nam.  

 

- Thu hút 1.200 bài 

dự thi của 6 đơn vị 

huyện, thị xã, thành 

phố.  

- Tuyên truyền sâu 

rộng về chủ trương, 

đường lối chính 

sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà 

nước về công tác 

gia đình. 

- Cuộc thi được tổ 

chức gọn nhẹ, tiết 

kiệm và trang trọng, 

phù hợp tình hình 

dịch Covid-19 diễn 

biến phức tạp. 

13.  Tiết kiệm chi phí 

trưng bày trực 

quan tại Hội nghị 

Kỷ niệm 20 năm 

ngày gia đình 

Việt Nam. 

Nguyễn Văn 

Hướng - Phó 

trưởng phòng 

XDNSVHGĐ 

Tự thiết kế, mua vật liệu, tự 

thi công các cụm trưng bày. 

- Tính chủ động 

cao, tiết kiệm được 

chi phí tổ chức Hội 

nghị. 

 

 

14.  Đổi mới hình 

thức tuyên 

truyền đạo đức 

lối sống trong 

gia đình Việt 

Nam 

Nguyễn Thanh 

Tuấn – CV. 

Phòng 

XDNSVH&G

Đ 

- Xây dựng nội dung phù 

hợp với điều kiện tình hình 

phòng, chống dịch bệnh 

covid, chủ động đăng tải 

trên phương tiện thông tin 

đại chúng, mạng xã hội; 

gửi nội dung tuyên truyền 

đến các địa phương triển 

khai qua hệ thống Nhà văn 

hóa. 

- Tính phổ biến 

cao, mọi người dân 

đều được tiếp cận 

đạo đức lối sống 

trong gia đình; tiết 

kiệm được chi phí 

công tác tuyên 

truyền. 

 Phòng Quản lý TDTT   

15.  Tổ chức Giải 

vật mùa xuân 

thượng võ tỉnh 

Hà Nam kết hợp 

với Lễ hội vật 

võ Liễu Đôi tại 

Ông Đỗ 

Lương Vinh - 

Phó Trưởng 

phòng  

Phối hợp với UBND huyện 

Thanh Liêm và UBND xã 

Liêm Túc tổ chức Giải vật 

mùa xuân thượng võ kết 

hợp với Lễ hội vật võ Liễu 

Đôi tại xã Liêm túc, huyện 

Góp phần nâng cao 

quy mô, ý nghĩa của 

giải đấu., thu hút 

được các tổ chức, cá 

nhân tài trợ, tạo ra sự 

độc đáo trong công 
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Stt Tên sáng kiến 

Tác giả / 

đồng 

tác giả/ Chức 

danh/ Đơn vị 

Mô tả tóm tắt bản chất 

của sáng kiến 

Lợi ích  kinh tế, 

xã hội có thể thu 

được do áp dụng 

sáng kiến 

xã Liêm túc, 

huyện Thanh 

Liêm nhằm tôn 

vinh Di sản văn 

hóa phi vật thể 

Lễ hội vật võ 

Liễu Đôi và 

phát triển môn 

thể thao dân tộc 

tại cơ sở 

Thanh Liêm tác tổ chức, nhận 

được sự ủng hộ, 

quan tâm đặc biệt 

của du khách thập 

phương và Nhân dân 

trên địa bàn tỉnh tới 

giải đấu và Lễ hội 

vật võ Liễn Đôi.  

 Phòng Quản lý Du lịch   

16.  Giải pháp nâng 

cao hiệu quả công 

tác tổ chức Cuộc 

thi Sáng tác biểu 

tượng (logo) và 

khẩu hiệu 

(slogan) du lịch 

Hà Nam. 

Đồng tác giả: 

Tạ Hồng Kỳ - 

Trưởng phòng, 

Đinh Trung 

Hiếu - Phó 

phòng 

- Huy động kinh phí từ 

nguồn xã hội hóa để tổ 

chức cuộc thi. 

- Phối hợp chặt chẽ với Hội 

đồng thẩm định và các tác 

giả có tác phẩm đạt giải 

chỉnh sửa nội dung Logo 

đảm bảo yêu cầu định 

hướng phát triển du lịch 

của tỉnh. 

- Thông báo tới các tổ 

chức, cá nhân bằng nhiều 

hình thức mới như 

Facebook, Zalo của các cá 

nhân và nhóm quản lý du 

lịch các Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch cả nước.  

- Thu hút được 118 

tác phẩm sáng tác 

cả hai nội dung 

biểu trưng (logo) 

và khẩu hiệu 

(slogan) và 69 tác 

phẩm sáng tác 

riêng nội dung 

khẩu hiệu (slogan) 

của 40 tác giả và 

nhóm tác giả trên 

toàn quốc. 

 - Tiết kiệm kinh phí 

cho ngân sách nhà 

nước; đã chọn được 

Logo và Slogan Du 

lịch Hà Nam. 

17.  Giải pháp nâng 

cao hiệu quả việc 

thông báo chính 

sách hỗ trợ theo 

Nghị quyết số 

68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của 

Chính phủ  và 

Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg 

ngày 07/7/2021 

của Thủ tướng 

Tạ Thu Hằng 

- Chuyên 

viên 

Tham mưu chủ động gửi 

thông báo tới các hướng 

dẫn viên du lịch do Sở 

quản lý thông qua địa chỉ 

Email và tài khoản Zalo cá 

nhân được lưu trong hồ sơ 

đề nghị cấp thẻ của các 

hướng dẫn viên. 

Các hướng dẫn 

viên du lịch do Sở 

quản lý đã biết 

được chính sách hỗ 

trợ của Chính phủ 

một cách nhanh 

chóng, thuận tiện 

và chính xác.  
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Stt Tên sáng kiến 

Tác giả / 

đồng 

tác giả/ Chức 

danh/ Đơn vị 

Mô tả tóm tắt bản chất 

của sáng kiến 

Lợi ích  kinh tế, 

xã hội có thể thu 

được do áp dụng 

sáng kiến 

Chính phủ đến các 

hướng dẫn viên du 

lịch bị ảnh hưởng 

bởi đại dịch 

Covid-19. 

 Bảo tàng tỉnh    

18.  Giải pháp: 

 Tư liệu hoá hiện 

vật khai quật 

khảo cổ học tại 

chùa Đọi Sơn 

năm 2001 tiến tới 

số hoá hiện vật 

phục vụ công tác 

nghiên cứu, phục 

dựng và trưng 

bày. 

- Đỗ văn 

Hiến -        

Giám đốc; 

- Trần Thị 

Mai   Hương 

-Trưởng 

phòng 

Nghiệp vụ 

Bảo tàng; 

- Lê Thị 

Khánh Ninh - 

Phó trưởng 

phòng 

Nghiệm vụ 

Bảo tàng. 

 

Ứng dụng công nghệ thông 

tin vào quá trình tư liệu hoá: 

- Nghiên cứu, phân loại 

hiện vật từ cơ bản đến chi 

tiết như thiết lập kí hiệu/ 

mã số cho hiện vật, phân 

loại hiện vật theo từng loại 

hình, chất liệu, nguồn gốc, 

chức năng, niên đại... 

- Lập hồ sơ tư liệu hiện vật: 

 Xây dựng các bảng thống 

kê loại hình, nhóm loại 

hình có chèn  ảnh và bản 

dập hoa văn chi tiết từng 

hiện vật tiêu biểu 

- Xây dựng hồ sơ khoa học 

hiện: Nghiên cứu so sánh, 

đánh giá giá trị khoa học. 

- Phục vụ tốt cho 

công tác nghiên 

cứu, từng bước số 

hoá hiện vật và là 

hồ sơ khoa học tốt 

nhất cho việc phục 

dựng Tháp Sùng 

Thiện Diên Linh 

nếu sau này có 

điều kiện. 

- Phục vụ cho công 

tác tra cứu  thông 

tin hiện vật nhanh 

hơn, chính xác 

hơn; bảo quản 

nhằm kéo dài tuổi 

thọ của hiện vật. 

19.  Giải pháp Nâng 

cao hiệu quả 

công tác sưu 

tầm, thu thập, 

khai thác tư liệu 

Hán Nôm trên 

địa bàn tỉnh Hà 

Nam 

- Trần Hữu 

Tuân - Phó 

Giám đốc  

- Phạm 

Nguyệt Minh 

- Viên chức 

Sưu tầm, thu thập, khai 

thác tư liệu Hán Nôm lồng 

ghép trong quá trình kiểm 

kê di tích, khảo sát điền dã. 

Sử dụng biện pháp sao 

chụp bằng máy ảnh công 

nghệ cao. 

- Bổ sung vào kho 

tư liệu dần dần tiến 

tới số hóa tư liệu 

Hán Nôm. Trong 

02 năm kiểm kê di 

tích đã sao chụp 

được trên 200 sắc 

phong, trên 100 

văn bia, văn 

chuông cùng nhiều 

các thư tịch khác 

như thần giả, gia 

phả, tục lệ, hương 

ước...  

 Thư viện tỉnh     
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Stt Tên sáng kiến 

Tác giả / 

đồng 

tác giả/ Chức 

danh/ Đơn vị 

Mô tả tóm tắt bản chất 

của sáng kiến 

Lợi ích  kinh tế, 

xã hội có thể thu 

được do áp dụng 

sáng kiến 

20.  Nâng cao chất 

lượng hiệu quả 

công tác Cải 

cách thủ tục 

hành chính 

trong việc cấp 

thẻ bạn đọc tại 

Thư viện tỉnh  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Thị Thu 

Hằng - 

Trưởng 

phòng Hành 

chính Tổng 

hợp 

 - Bạn đọc đến mượn sách, 
báo, tạp chí chỉ cần mang 
chứng minh thư và thẻ học 
sinh (đối với bạn đọc là đối 
tượng học sinh) 
- Tạo điều kiện áp dụng 
cho tất cả các đối tượng, 
các bạn học sinh nếu có sự 
bảo lãnh của người lớn 
hoặc có chứng minh thư 
nhân dân. 

- Niêm yết, công khai các 
thủ tục hành chính như: 
Nội quy thư viện và Thủ 
tục cấp thẻ bạn đọc tại 
Phòng phục vụ bạn đọc 
được thực hiện đúng quy 
định, thủ tục làm thẻ  nhanh 
chóng, hiệu quả. 

-Thực hiện đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính, rút 
ngắn thời gian, tạo 
điều kiện thuận lợi 
nhất để giải quyết 
công việc cho các 
tổ chức, cá nhân và 
bạn đọc đến mượn 
sách, trao đổi 
thông tin, liên hệ 
công tác, phối hợp 
tổ chức các hoạt 
động cùng đơn vị. 
 

21.  Nâng cao hiệu 

quả công tác 

phục vụ thư 

viện lưu động 

tại các trường 

học trên địa bàn 

tỉnh  

Trương Thị 

Thủy - Viên 

chức 

- Xây dựng kế hoạch, bố trí 

thời gian cụ thể với từng 

đơn vị phối hợp. 

- Lựa chọn sách hay phong 

phú về nội dung, đa dạng 

về hình thức phù hợp với 

tâm lý lứa tuổi của các em 

học sinh. 

- Đưa sách về từng lớp, học 

sinh được lựa chọn sách 

theo sở thích. 

- Tổ chức lồng ghép các 

chương trình tuyên truyền ý 

nghĩa, tác dụng của việc 

đọc sách, trò chơi đố vui có 

thưởng, kể chuyện, vẽ tranh 

theo sách,...  

- Hình thành và 

xây dựng thói quen 

đọc, tự học, tự 

nghiên cứu qua 

sách báo, tài liệu, 

Internet, khuyến 

khích và hỗ trợ 

việc học tập suốt 

đời, hình thành văn 

hóa đọc trong nhà 

trường. 

- Tạo cơ hội cho 

học sinh các trường 

vùng xa trung tâm 

có cơ hội tiếp cận 

với những cuốn 

sách hay. 

22.  Nâng cao chất 

lượng, hiệu quả 

hoạt động trong 

công tác biên 

mục tài liệu  

theo khung phân 

loại thập phân 

Nguyễn Thị 

Minh Phương 

- 

Viên chức  

 

- Tham mưu triển khai áp 

dụng biên mục tài liệu theo 

khung phân loại thập phân 

DEWEY ấn bản 23 ( được 

viết tắt là DDC 23) để đảm 

bảo tính thống nhất trong 

- Góp phần trong 

việc chuẩn hóa, 

chia sẻ nguồn tài 

nguyên thông tin 

giữa các thư viện 

trong và ngoài 



 

 

11 

Stt Tên sáng kiến 

Tác giả / 

đồng 

tác giả/ Chức 

danh/ Đơn vị 

Mô tả tóm tắt bản chất 

của sáng kiến 

Lợi ích  kinh tế, 

xã hội có thể thu 

được do áp dụng 

sáng kiến 

DEWEY 23 tại 

Thư viện tỉnh 

Hà Nam 

phân loại tài liệu. 

- Giúp việc tra tìm tài liệu 

nhanh chóng, chính xác. 

 

nước. 

- Nâng cao hiệu 

quả công tác thư 

viện, từng bước 

củng cố chất lượng 

hoạt động của thư 

viện tỉnh. 

 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT 

23.  Một số giải 
pháp nâng cao 
hiệu quả quản lý 
Huấn luyện 
viên, vận động 
viên đảm bảo an 
toàn sức khỏe 
và tập luyện thể 
thao trong thời 
gian phòng 
chống dịch bệnh 
Covid - 19 tại 
Trung tâm Huấn 
luyện và Thi 
đấu  

Tác giả: 

- Phạm Hải 

Anh - Giám 

đốc 
 

- Thực hiện "mục tiêu kép" 

vừa chống dịch, vùa đảm 

bảo được điều kiện tập 

luyện, duy trì thể lực thành 

tích cho các vận động viên. 

- Tạo tâm lý thoải mái cho 

vận động viên 

- Tăng cường các bài tập 

thể lực tại chỗ: Hít đất, 

nhảy dây.... 

- Duy trì tập luyện giáo án 

tập có điều chỉnh linh hoạt 

do mùa dịch. 

- Đảm bảo chế độ dinh 

dưỡng cho vận động viên. 

- Kiểm tra sức khỏe, đo 

nhiệt độ ngày 1 lần cho 

HLV, vận động viên. 

Đã giữ được "môi 
trường sạch" để 
Huấn luyện viên, 
vận động viên an 
tâm tập luyện với 
tâm lý thoải mái 
nhất. Điều đó luôn 
giũ vững được nền 
tảng thể lực, kĩ 
chiến thuật và 
phong độ, tạo động 
lực để các vận 
động viên thi đấu 
giành thành tích tốt 
nhất trong những 
giải đấu sắp tới. 

24.  Một số giải 
pháp nâng cao 
hiệu quả quản lý 
cơ sở vật chất, 
thiết bị phòng ở 
- dung cụ tập 
luyện thể thao 
của vận động 
viên tại Trung 
tâm Huấn luyện 
và Thi đấu 
TDTT. 

- Huỳnh Thị 
Nguyên - TP. 
Hành chính- 
Tổng hợp. 
- Vũ Thị 
Huyền  Kế 
toán 
- Bùi Thị 
Thanh Nhàn - 
Nhân viên. 

- Xây dựng Quy chế quản 

lý và sử dụng tài sản công 

tại đơn vị cụ thể, khoa học 

và chặt chẽ.  

- Trình và được Hội đồng 

nhân dân tỉnh ban hành 

Quy định mức cấp phát 

trang thiết bị, dụng cụ, niên 

hạn sử dụng đối với huấn 

luyện viên, vận động viên. 

- Sắp xếp thời gian sử dụng 

trang thiết bị giữa các bộ 

môn, tránh tập luyện cùng 

lúc sẽ làm hư hỏng trang 

- Tài sản ít bị hỏng, 

tiết kiệm chi kinh 

phí sửa chữa của cơ 

quan, làm tăng 

thêm thu nhập cải 

thiện được cuộc 

sống. 

- Năm 2021, đến 

nay đơn vị đã tiết 

kiệm được 30% chi 

vật tư  sửa chữa, 

thiết bị phòng ở 

cho vận động viên 

mỗi tháng. 
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Stt Tên sáng kiến 

Tác giả / 

đồng 

tác giả/ Chức 

danh/ Đơn vị 

Mô tả tóm tắt bản chất 

của sáng kiến 

Lợi ích  kinh tế, 

xã hội có thể thu 

được do áp dụng 

sáng kiến 

thiết bị tài sản. 

- Đưa tiêu chí đánh giá thi 

đua, khen thưởng, xử lý vi 

phạm  theo tháng đối với  

các đội. 

  

25.  Một số giải pháp 

nâng cao hiệu quả 

mối liên hệ giữa 

Huấn luyện viên 

và Phụ huynh, 

Gia đình vận 

động viên nhằm 

tăng cường công 

tác quản lý, giáo 

dục vận động 

viên. 

Bùi Minh 

Thái – 

Trưởng 

Phòng Huấn 

luyện và Thi 

đấu TDTT 

- Lập trang zalo của hội các 

cha mẹ VĐV để thường 

xuyên trao đổi với phụ 

huynh, gia đình VĐV. 

những vấn đề về hành vi 

hay kết quả học tập, tập 

luyện của VĐV; 

 

- Giảm được thời 

gian họp, chi phí đi 

lại, trao đổi được 

luôn tức thì; 

- Làm tốt công tác 

quản lý, giáo dục 

vận động viên; 

- Tạo được sự tin 

tưởng với phụ 

huynh, gia đình 

VĐV và xã hội. 

26.  Một số phương 
pháp cải tiến 
nhằm  nâng cao 
sự hưng phấn 
trong tập luyện 
để phát triển 
thành tích cho 
các VĐV trong 
thời gian dịch 
bệnh  Covid-19  

Phạm Tuấn 
Anh   
Huấn luyện 
viên Điền 
kinh 

 - Cho các VĐV tự đăng 
ký thành tích của bản thân 
ở các nội dung cần kiểm 
tra, sau 2 tuần tập luyện 
thì tiến hành kiểm tra 
VĐV nào đạt thì biểu 
dương và trao thưởng, 
VĐV nào không đạt thì bị 
phê bình và phạt. 
- Tập luyện theo đúng 
thời gian tổ chức các giải 
thi đấu của liên đoàn Điền 
kinh. Sau đó tổ chức thi 
đấu nội bộ trong Tổ môn 
mời lãnh đạo các phòng, 
ban tham dự tạo áp lực 
cho VĐV rèn luyện tâm 
lý. Tổng kết, đánh giá 
VĐV nào đạt, không đạt 
và trao thưởng bằng quỹ 
đội. 

- Tránh xuất hiện 
tư tưởng chán nản 
và thờ ơ trong tập 
luyện đối với các 
VĐV khi không 
được thi đấu. 
- Thành tích của các 
VĐV đều có sự tăng 
trưởng theo kế hoạch. 

 Trung tâm Văn hóa nghệ 

thuật tỉnh 

  

27.  Giải pháp nâng 

cao chất lượng 

công tác tuyên 

Ngô Thanh 

Tuân - Giám 

đốc  

- Tham mưu với lãnh đạo 

tỉnh, Tiểu ban tuyên truyền 

- Cuộc Bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa 
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Stt Tên sáng kiến 

Tác giả / 

đồng 

tác giả/ Chức 

danh/ Đơn vị 

Mô tả tóm tắt bản chất 

của sáng kiến 

Lợi ích  kinh tế, 

xã hội có thể thu 

được do áp dụng 

sáng kiến 

truyền bầu cử đại 

biểu Quốc hội 

khóa XV và bầu 

cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 trong 

tình hình mới. 

bầu cử của tỉnh, lãnh đạo Sở 

về nội dung, hình thức tuyên 

truyền phù hợp với tình hình 

mới. 

- Không tổ chức diễu hành 

xe và thi sáng tác tranh 

tuyên truyền cổ động để 

thực hiện công tác phòng 

chống dịch covid-19. 

- Chỉ đạo đổi mới, sáng tạo 

nội dung, hình thức tuyên 

truyền. 

- Chỉ đạo viên chức, người lao 

động triển khai công tác tuyên 

truyền cổ động trực quan thực 

hiện nghiêm thông điệp 5K 

của Bộ Y tế.  

XV và bầu cử đại 

biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021 – 2026 tỉnh 

Hà Nam đã diễn ra 

thành công tốt đẹp, 

công tác tuyên 

truyền cổ động trực 

quan được các cấp 

lãnh đạo ghi nhận 

và đánh giá cao. 

28.  Giải pháp Yếu 
tố mảng trống 
và đặc trong 
sáng tác tranh 
cổ động 

Nguyễn Văn 
Ngần -  Phó 
Giám đốc  

- Mảng đặc và trống đã 
được nghiên cứu sâu trong 
bố cục  sáng tác tranh cổ 
động, mảng có hình và 
mảng không hình kết hợp 
hài hoà tác động ảnh hưởng 
tạo thành một thể thống 
nhất  đơn giản dễ nhìn dễ 
hiểu trong tranh cổ động 
(khoảng trống hay khoảng 
không hình, khoảng nghỉ 
mắt đã được chú trọng) 

- Đơn giản dễ hiểu 
thấy ngay chủ đề nội 
dung tranh nói gì, 
tuyên truyền gì 
- Các đợt tham gia 
thi sáng tác do các 
bộ, ngành, Trung 
ương  phát động đã 
đạt được nhiều giải 
cao. 
 

29.  Giải pháp ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong 

quản lý, khai 

thác, sử dụng dữ 

liệu cá nhân. 

Phạm Minh 

Nhất – Phó 

Giám đốc  

- Sử dụng phần mềm 

Microsoft Excel để thiết kế 

Bảng tổng hợp dữ liệu 

chung toàn đơn vị; Bảng 

tổng hợp chi tiết thông tin 

cá nhân trong đơn vị tích 

hợp toàn bộ các trường 

thông tin của cá nhân để 

quản lý, khai thác, sử dụng  

- Sử dụng chức năng lọc 

của phần mềm có thể tìm 

kiếm, lọc ra dữ liệu cần truy 

xuất. 

- Sử dụng hiệu quả 

phục vụ công tác 

nghiệp vụ tổng hợp 

đảm bảo nhanh, 

chính xác, đầy đủ 

thông tin. Không 

mất thời gian điều 

tra, lấy lại các 

thông tin từ cá 

nhân.  
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Stt Tên sáng kiến 

Tác giả / 

đồng 

tác giả/ Chức 

danh/ Đơn vị 

Mô tả tóm tắt bản chất 

của sáng kiến 

Lợi ích  kinh tế, 

xã hội có thể thu 

được do áp dụng 

sáng kiến 

30.  Giải pháp 

Tuyên truyền về 

sự đóng góp của 

lực lượng tuyến 

đầu chống dịch 

covid-19 thông 

qua Chương 

trình nghệ thuật  

 

Nguyễn Khắc 

Hiển. PGĐ - 

Trưởng đoàn 

Nghệ thuật 

Chèo. 

- Xây dựng chương trình 

nghệ thuật với nội dung 

“Chung sức, đồng lòng, 

quyết tâm chiến thắng đại 

dịch Covid -19”. 

- Chương trình được 

livestream trực tiếp trên 

trang Page của Trung tâm 

Văn hoá Nghệ thuật tỉnh để 

tuyên truyền thông điệp quan 

trọng về công tác phòng 

chống đại dịch covid 19. 

- Phối hợp với Đài PTTH Hà 

Nam quay chương trình phát 

sóng phục vụ nhân dân. 

- Góp phần cùng 

với toàn tỉnh và cả 

nước trong công 

tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid – 

19, phù hợp với 

diễn biến phức tạp 

trong giai đoạn 

hiện nay. 

31.  Giải pháp nâng 

cao chất lượng 

công tác Hành 

chính tổng hợp 

trong việc Phòng 

chống đại dịch 

Covid - 19. 

 

 

Phạm Minh 

Tuấn – 

Trưởng 

phòng Hành 

chính tổng 

hợp 

 

- Tham mưu với Ban Giám 

đốc đơn vị triển khai thực hiện 

một số biện pháp phòng 

chống dịch.  

- Tuyên truyền, vận động VC, 

NLĐ thực hiện tốt các biện 

pháp phòng chống dịch, thực 

hiện nghiêm thông điệp 5K 

của Bộ Y tế,  

- Giám sát chặt chẽ tình hình 

dịch bệnh, phát hiện sớm các 

trường hợp tiếp xúc gần với 

F0, F1 tại cơ quan để có biện 

xử lý kịp thời, ko để dịch bệnh 

lây lan. 

- Đảm bảo công tác vệ sinh từ 

trong đến ngoài khuôn viên 

của đơn vị. 

- Công tác phòng 

chống đại dịch 

COVID- 19 của 

đơn vị luôn đạt 

hiệu quả cao, 

không có trường 

hợp lây nhiễm từ 

F0.  

 

32.  Giải pháp Nâng 

cao chất lượng 

chương trình 

nghệ thuật đồng 

diễn tại   Hội 

khoẻ Phù đổng 

năm 2020 

 

Nguyễn Thị 

Thuý Nga - 

Trưởng 

phòng Tổ 

chức biểu 

diễn và Sự 

kiện 

- Làm tốt công tác tổ chức, 

cơ sở vật chất thời gian, địa 

điểm, lịch dự kiến luyện 

tập và biểu diễn. Âm nhạc 

được phối khí mới hay, lạ 

từ khâu chọn bài cho đến 

kết cấu 30 phút xuyên suốt 

có tính phát triển và đậm 

Chương trình nghệ 

thuật đồng diễn 

Hội khỏe phù đổng 

2020 tỉnh Hà Nam 

là chương hoành 

tráng, ấn tượng. 

- Giảm diễn viên 

so với những năm 
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Stt Tên sáng kiến 

Tác giả / 

đồng 

tác giả/ Chức 

danh/ Đơn vị 

Mô tả tóm tắt bản chất 

của sáng kiến 

Lợi ích  kinh tế, 

xã hội có thể thu 

được do áp dụng 

sáng kiến 

chất nghệ thuật đương đại 

nhưng rất Thể thao học 

đường.  

- Bám sát kịch bản và phát 

triển kịch bản theo hướng 

có hiểu quả sáng tạo, 

chương trình đưa ra các 

phương pháp phù hợp với 

diễn viên. 

trước, giảm các dự 

trù kinh phí đi 

kèm, tiết kiệm hiểu 

quả về kinh tế.  

 

33.  Giải pháp đổi mới 

trong công tác 

trang trí tuyên 

truyền cổ động 

trực quan Chào 

mừng Cuộc Bầu 

cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và 

bầu cử đại biểu 

Hội đồng nhân 

dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-

2026. 

    

Phạm Văn 

Hoà - Phó 

Trưởng 

phòng phụ 

trách Phòng 

Tuyên truyền 

cổ động 

 Tại Cuộc Bầu cử năm 

2021, trang trí và tuyên 

truyền ở mức độ vừa đủ 

nhưng có trọng tâm. Nội 

dung tuyên truyền được 

nêu rõ, hình thức trang trí 

đẹp cả về nội dung lẫn hình 

thức, dễ hiểu và bắt mắt, 

tạo được ấn tượng đến 

người xem, thôi thúc mọi 

người hưởng ứng ngày hội 

của toàn dân. 

-  Trang trí ở mức 

vừa đủ, có trọng 

tâm, tạo được điểm 

nhấn tại các địa 

điểm tập trung đông 

dân cư, người qua 

lại nhiều nên hiệu 

quả tuyên truyền 

đạt rất cao. 

-  Tiết kiệm được 

kinh phí cho tỉnh 

trong tình hình 

dịch bệnh diễn biến 

phức tạp. 

34.  Giải pháp Phối 

hợp tuyên 

truyền phòng 

chống dịch 

Covid-19, nâng 

cao chât lượng 

tuyên truyền 

trên Bản tin Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch Hà Nam 

 

 

Hoàng Thị 

Oanh -  Phó 

phòng TTCĐ 

 

- Thông qua tranh cổ động 

và các bài viết đã tuyên 

truyền kịp thời, chính xác 

các nội dung chỉ đạo của 

trung ương, của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh trong công tác 

phòng, chống dịch Covid-19. 

- Biểu dương kịp thời các 

hoạt động tiêu biểu của 

công đoàn, đoàn thanh niên 

trong việc quyên góp ủng 

hộ quỹ vacxin phòng, 

chống dịch Covid-19; ủng 

hộ tuyến đầu chống dịch và 

người dân khó khăn do ảnh 

hưởng dịch Covid-19. 

- Giúp độc giả 

trong và ngoài tỉnh 

hiểu được tầm 

quan trọng của việc 

phòng, chống dịch 

Covid-19. 

- Góp phần tạo nên 

sự chung sức, đồng 

lòng,  tinh thần 

đoàn kết cao độ 

trong nhân dân; đại 

dịch Covid-19 

35.  Giải pháp Phát 

triển phong trào 

Phạm Thị 

Định - Phó 

- Ngoài việc tập trung để tập 

bài hàng ngày biên đạo múa 

- Chất lượng múa 

được nâng cao, đảm 
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Stt Tên sáng kiến 

Tác giả / 

đồng 

tác giả/ Chức 

danh/ Đơn vị 

Mô tả tóm tắt bản chất 

của sáng kiến 

Lợi ích  kinh tế, 

xã hội có thể thu 

được do áp dụng 

sáng kiến 

văn nghệ quần 

chúng trong tình 

hình dịch covid-

19 diễn biến 

phức tạp 

trưởng phòng 

Nghệ thuật và 

Văn nghệ 

quần chúng. 

sẽ quay lại toàn bộ chương 

trình để các cộng tác viên, 

diễn viên có thể tự tập tại nhà 

hoặc trực tiếp học online với 

biên đạo trong điều kiện dịch 

bệnh diễn biến phức tạp. 

- Giúp cán bộ nghiệp vụ, 

cộng tác viên nắm vững 

phương pháp và một số kỹ 

năng, cách xử lý múa cơ 

bản cho các chương trình 

nghệ thuật quần chúng. 

 

bảo công tác phòng, 

chống dịch covid-

19 phù hợp điều 

kiện thực tế. 

- Tiết kiệm chi phí 

cho cơ sở. 

- Giúp Trường 

trung cấp Kỹ thuật 

mật mã đã đạt giải 

Nhì tại Hội thi 

“Cán bộ Đoàn giỏi 

năm 2021 - Người 

thủ lĩnh năng động, 

trí tuệ, sáng tạo” 

của Bộ tổng tham 

mưu tổ chức tháng 

6/2021.  

36.  Giải pháp đổi 

mới phương 

pháp luyện tập 

chuyên môn cho 

diễn viên trẻ 

trong mùa dịch 

covid. 

Phan Thị 

trang Nhung - 

Phó Trưởng 

đoàn Nghệ 

thuật Chèo. 

- Lựa chọn làn điệu và vai 

diễn phù hợp cho từng diễn 

viên trẻ. 

- Cử diễn viên có kinh nghiệm, 

có chuyên môn tốt tập luyện, 

kèm cặp và truyền vai. 

- Chia thành nhiều nhóm 

nhỏ để tập luyện, kiểm tra 

thường xuyên vào các buổi 

tập sau, góp ý, rút kinh 

nghiệm ưu khuyết điểm để 

các diễn viên tập luyện tập 

được tốt hơn. 

- Tiết kiệm được 

thời gian và kinh 

phí. Đảm bảo tốt 

về chuyên môn. 

- Đảm bảo được 

các quy định của 

Bộ y tế. Giữ an 

toàn trong mùa 

dịch COVID. 

37.  Giải pháp đổi mới 

phương pháp 

hướng dẫn nghiệp 

vụ cho các Câu 

lạc bộ Dân ca và 

chèo tại cơ sở 

trong điều kiện 

phòng chống dịch 

Covid 19 

Nguyễn Thị 

Hải Yến - 

Viên chức 

Phòng Nghệ 

thuật và Văn 

nghệ quần 

chúng 

- Xây dựng Kế hoạch 

xuống Câu lạc bộ cấp cơ sở 

để hướng dẫn trực tiếp. 

- Trong điều kiện dịch bệnh 

diễn biến phức tạp thì việc 

tập huấn sẽ chuyển sang 

hình thức online. 

- Các CLB không 

phải bố trí cho các 

học viên việc đi lại, 

ăn, nghỉ. Tiết kiệm 

kinh phí cho cơ sở. 

- Phù hợp về thời 

gian, địa điểm 

chuyên môn của 

từng CLB cơ sở. 

38.  Giải pháp Tổ 

chức hoạt động 

Lê Thị Kim 

Cúc - Viên 

- Xây dựng, lên ý tưởng 

chương trình cho Đoàn viên 

- Tạo được sự nhiệt 

huyết, gắn kết 
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Stt Tên sáng kiến 

Tác giả / 

đồng 

tác giả/ Chức 

danh/ Đơn vị 

Mô tả tóm tắt bản chất 

của sáng kiến 

Lợi ích  kinh tế, 

xã hội có thể thu 

được do áp dụng 

sáng kiến 

biểu diễn nghệ 

thuật, phối hợp 

phục vụ  Nhân 

dân vùng tâm 

dịch. 

chức phòng 

Tổ chức biểu 

diễn và sự 

kiện  

thanh niên Trung tâm tập 

luyện nhiệm vụ chuyên môn 

và liên hệ biểu diễn gây quỹ 

thanh niên.  

- Ký kết hợp đồng với các 

đơn vị trong tỉnh biểu diễn 

phục vụ gây dựng cho quỹ 

của Chi đoàn. Hỗ trợ bà con 

trong khu vực phong tỏa, 

cách ly tại Lý Nhân. 

trong Chi đoàn 

cùng nhau hỗ trợ 

Nhân dân vùng tâm 

dịch. 

 

39.  Giải pháp đổi 

mới phương 

pháp truyền vai 

cho Diễn viên 

trẻ. 

Hoàng Thị 

Bích Ngọc – 

Viên chức 

Đoàn Nghệ 

thuật Chèo 

- Phân tích để các em hiểu rõ 

tâm lý của nhân vật.  

- Thị phạm làm mẫu để các 

em dễ hiểu, dễ nắm bắt hơn, 

sau đó các em tự sáng tạo để 

vai diễn có dấu ấn riêng của 

từng Diễn viên. 

- Hiệu quả được 

nâng lên rõ rệt.  

- Các em được giao 

vai có cảm hứng 

sáng tạo và tự tin 

hơn trong luyên 

tập. 

40.  Giải pháp Xử lý 

tác phẩm tại 

cuộc thi giọng 

hát hay Hải 

Phòng 

Lại Thị Lụa – 

Nhân viên 

Phòng Tổ 

chức biểu 

diễn và Sự 

kiện 

- Xử lý tác phẩm phân câu, 

phân đoạn, tiết nhạc, ca từ 

của tác phẩm,  thể hiện ca 

khúc bằng tất cả kỹ năng, nội 

tâm của mình như một lời tự 

sự, mang đến cho người 

nghe nhiều cảm xúc và trạm 

đến trái tim của Ban giám 

khảo cũng như khán giả. 

- Đạt giải 3 tại 

cuộc thi Giọng hát 

hay những ca khúc 

về Hải Phòng năm 

2021. 

 Trung tâm Xúc tiến Du lịch   

41.  Quảng bá du 

lịch Hà Nam 

trên nền tảng 

Zalo Oficial 

Account. 

Nguyễn Đức 

Nguyên - Giám 

đốc 

- Ban hành Công văn số 

47/TTXTDL ngày 13/8/2021 

về việc đề nghị hỗ trợ phê 

duyệt Oficial Account gửi 

Công ty cổ phần VNG và đã 

được phê duyệt hỗ trợ 

Oficial Account. 

- Kết nối bạn bè thông qua 

tính năng chat trò chuyện, 

quảng bá thương hiệu, sản 

phẩm hiện được sử dụng 

rộng rãi phổ biến ở Việt 

Nam. 

- Quảng bá du lịch 

không mất phí.  

- Giúp tiếp cận 

được nhiều người 

hơn, góp phần 

nâng cao hiệu quả 

công tác tuyên 

truyền, quảng bá 

du lịch. 
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Stt Tên sáng kiến 

Tác giả / 

đồng 

tác giả/ Chức 

danh/ Đơn vị 

Mô tả tóm tắt bản chất 

của sáng kiến 

Lợi ích  kinh tế, 

xã hội có thể thu 

được do áp dụng 

sáng kiến 

II SÁNG KIẾN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP TỈNH 

1. 

Giải pháp linh hoạt trong chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền Cuộc Bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026 trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp - Tác giả: Tạ Đình 

Quyền - Phó Giám đốc Sở. 

II. CÁC BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH  

1. Hằng năm, Sở phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo tại các 

hội nghị: Hội nghị Cán bộ, công chức, Hội nghị ký giao ước thi đua của các khối 

thi đua Ngành, tại các hội nghị sơ kết, tổng kết của Sở. 

 2. Các sáng kiến được công nhận của các cá nhân là một trong những 

điều kiện để xét khen thưởng hàng năm đối với công chức, viên chức, căn cứ kết 

quả khen thưởng, xét nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên 

chức do lập thành tích xuất sắc theo quy định. Năm 2021, chưa đến thời điểm 

họp xét nâng lương đợt II, do vậy chưa có danh sách nâng lương trước thời hạn 

cho cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc năm 2021. 

Trên đây là kết quả hoạt động sáng kiến năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch.  

Trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận:                                                                                     
- Sở KHCN;                                                                                 

- Lưu: VT, TCPC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trọng 
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