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BẢNG TỔNG HỢP SÁNG KIẾN NĂM 2018 
(Phục vụ họp Hội đồng Sáng kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

Stt Tên sáng kiến 
Tác giả / đồng 
tác giả/ Chức 
danh/ Đơn vị 

Giải pháp cũ 
thường làm 

Giải pháp mới cải tiến 
Hiệu quả kinh tế, 

xã hội 
Khả năng áp 

dụng 

I Sáng kiến cấp cơ sở      

1.  Giải pháp tăng 
cường công tác 
quảng bá xúc tiến du 
lịch, thu hút khách du 
lịch đến Hà Nam 

Lê Xuân Huy - 
Giám đốc Sở 

Công tác quảng bá 
xúc tiến du lịchđược 
thực hiện bằng các 
hình thức: 

- Tuyên truyền, 
quảng bá du lịch trên 
Tạp chí, Tập san, 
Website du lịch của 
Ngành. 

- Tuyên truyền, 
quảng bá du lịch tại 
các gian hàng tham 
gia Liên hoan, Hội 
chợ du lịch trong và 
ngoài tỉnh. 

- Chỉ đạo tham mưu UBND 
tỉnh ban hành Đề án Quảng bá 
xúc tiến du lịch giai đoạn 2016-
2020; xây dựng và triển khai 
thực hiện Kế hoạch từng năm.  

- Chỉ đạo tổ chức thành công 
Liên hoan Du lịch làng nghề, 
ẩm thực tỉnh Hà Nam lần thứ I, 
năm 2017; quan tâm phát triển 
sản phẩm du lịch địa phương. 

- Chỉ đạo huy động nguồn xã 
hội hóa, tăng cường quảng bá 
du lịch Hà Nam trên các biển 
quảng cáo tấm lớn; xây dựng 
đĩa VCD, in tập gấp, tờ rơi. 

- Phối hợp với VNPT Hà Nam 
xây dựng Cổng Thông tin Du 
lịch Hà Nam. 

- Phối hợp với Đài PTTH địa 
phương, Trung ương xây dưng 
chương trình quảng bá du lịch 
Hà Nam trên các phương tiện 
thông tin đại chúng. 

- Mở các lớp tập huấn nghiệp 
vụ thuyết minh viên du lịch theo 
điểm, bổ xung nguồn nhân lực 
trong lĩnh vực du lịch.. 

Giới thiệu rộng rãi trong 
và ngoài nước về hình 
ảnh mảnh đất và con 
người Hà Nam với 
những tiềm năng sản 
phẩm, dịch vụ du lịch 
hấp dẫn, thu hút sự quan 
tâm đối với du khách, tạo 
được ấn tượng điểm đến 
du lịch Hà Nam. 

Đã áp dụng, 
đem lại nhiều 
dấu ấn trong 
hoạt động 
quảng bá xúc 
tiến du lịch của 
tỉnh. 
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Stt Tên sáng kiến 
Tác giả / đồng 
tác giả/ Chức 
danh/ Đơn vị 

Giải pháp cũ 
thường làm 

Giải pháp mới cải tiến 
Hiệu quả kinh tế, 

xã hội 
Khả năng áp 

dụng 

2.  Giải pháp phát huy 
nội lực và truyền 
thống địa phương 
trong công tác 
tham mưu tổ chức 
Lễ Khai mạc Đại 
hội TDTT tỉnh Hà 
Nam lần thứ V 

Trần Quốc Toản - 
Phó Giám đốc Sở 

- Đại hội thể dục 
thể thao tỉnh Hà 
Nam được tổ chức 
theo chu kỳ 4 năm 
trên cơ sở hướng 
dẫn của Ban chỉ 
đạo đại hội TDTT 
toàn quốc.  

- Tại các kỳ Đại hội 
trước, Lễ khai mạc 
Đại hội đều được tổ 
chức ngoài trời nên 
khó khăn trong việc 
huy động lực lượng, 
bị ảnh hưởng bởi 
điều kiện thời tiết, 
chi phí lớn và tính 
trang trọng chưa cao. 

- Tham mưu BTC Đại hội TDTT 
tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức 
Lễ khai mạc, tổng kết và bế mạc 
Đại hội TDTT tỉnh Hà Nam lần 
thứ V - 2018. Kế hoạch có sự 
phân công chi tiết nhiệm vụ của 
các sở, ngành hữu quan. 

- Lễ khai mạc Đại hội được  tổ 
chức tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh. 
- Tham mưu thành lập các tiểu 
ban thuộc Sở, phân công nhiệm 
vụ cụ thể cho từng tiểu ban. 
Thường xuyên chỉ đạo sát sao 
các tiểu ban thực hiện nhiệm vụ 
đảm bảo tốt nhất các điều kiện 
tổ chức Lễ khai mạc.  

-  Phối hợp với các sở, ngành, 
UBND các huyện thành phố 
huy động lực lượng, thành lập 
22 đoàn diễu hành biểu dương 
lực lượng, tổ chức tập luyện, 
hợp luyện, sơ, tổng duyệt. 

-  Chỉ đạo Tiểu Ban Chuyên 
môn của Sở chủ động xây dựng 
kịch bản chương trình và đạo 
diễn màn nghệ thuật, phối hợp 
với ngành Giáo dục - Đào tạo, 
Công an, huy động trên 600 
chiến sỹ, học sinh, sinh viên tập 
luyện, hợp luyện chuẩn bị cho 
màn đồng diễn nghệ thuật.  

- Chỉ đạo Tiểu Ban Tuyên 
truyền chủ động phối hợp với 

- Công tác thông tin, 
tuyên truyền được triển 
khai sớm, huy động tài trợ 
băng zon khẩu hiệu, chủ 
động tuyên truyền cổ 
động trực quan trên các 
tuyến phố chính tại trung 
tâm tỉnh, các huyện, thị 
trấn, trên bảng điện tử 
Thành phố các cơ quan 
báo, đài địa phương. 
Được thông tin tuyên 
truyền trên sóng VTV1 và  
Đài PTTH tỉnh truyền 
hình trực tiếp; công tác 
khán giả được triển khai 
tốt, thu hút trên 5000 khán 
giả tới dự Lễ khai mạc.  

- Công tác an ninh trật tự, 
phòng chống cháy nổ đảm 
bảo an toàn, vệ sinh môi 
trường được đảm bảo. 

- Hệ thống âm thanh, ánh 
sáng được phát huy hiệu 
quả, không bị ảnh hưởng 
bởi điều kiện thời tiết, huy 
động lực lượng thuận lợi, 
đảm bảo tốt công tác an 
ninh trật tự, số lượng học 
sinh, diễn viên tham gia 
màn đồng diễn nghệ thuật 
chỉ bằng 1/2 các kỳ Đại 
hội trước. 

Đã áp dụng 
hiệu quả  
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Stt Tên sáng kiến 
Tác giả / đồng 
tác giả/ Chức 
danh/ Đơn vị 

Giải pháp cũ 
thường làm 

Giải pháp mới cải tiến 
Hiệu quả kinh tế, 

xã hội 
Khả năng áp 

dụng 

công ty sự kiện tổ chức tuyên 
truyền cho Đại hội, lắp đặt thiết 
bị âm thanh, ánh sáng, màn 
hình Led, lắp đặt đài đuốc Đại 
hội, đôn đốc việc hợp luyện, sơ 
duyệt tổng duyệt chương trình. 

-  Chỉ đạo xây dựng kịch bản, 
chương trình Lễ khai mạc đảm 
bảo quy mô, trang trọng. Lễ 
diễu hành biểu dương lực lượng 
diễn ra trang nghiêm với hơn 
1000 người của 22 khối trong 
đó có 5 khối nghi thức và 17 
khối biểu dương lực lượng. 
Màn nghệ thuật được tập trung 
đầu tư dàn dựng công phu, 
hoành tráng với chủ đề “Hà 
Nam hội nhập và phát triển”.  

- Chương trình nghệ thuật 
mang đậm dấu ấn truyền 
thống văn hoá, thể thao 
của mảnh đất, con người 
Hà Nam.  

- Lễ khai mạc Đại hội 
TDTT tỉnh Hà Nam lần 
thứ V, năm 2018 an toàn, 
tiết kiệm, hiệu quả, để lại 
ấn tượng tốt đẹp, được đại 
biểu Trung Ương, Ban chỉ 
đạo Đại hội TDTT toàn 
quốc, các tỉnh bạn các cơ 
quan truyền thông, Nhân 
dân đánh giá cao. 

 

3.  Giải pháp nâng cao 
chất lượng xây 
dựng đời sống văn 
hóa cơ sở trong 
Chương trình xây 
dựng nông thôn 
mới tỉnh Hà Nam  

Tạ Đình Quyền - 
Phó Giám đốc Sở 

Từ năm 2011 đến nay, 
không còn chương 
trình mục tiêu quốc gia 
giành cho các hoạt 
động văn hóa của các 
địa phương . 

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động 
giao lưu văn hóa, văn nghệ, 
TDTT phục vụ Nhân dân và 
tặng trang thiết bị phục vụ nhà 
văn hóa  cho 6 xã thuộc 6 
huyện, thành phố như: Loa, âm 
ly, nhạc cụ truyền thống, dụng 
cụ thể thao, sách... 

- Kích thích được phong 
trào văn hóa, văn nghệ, 
TDTT ở địa phương phát 
triển.  

- Tạo cơ hội cho Nhân dân 
tìm hiểu, tiếp cận và tăng 
hiểu biết về các kiến thức 
pháp luật, lịch sử, khoa 
học, phương pháp làm 
giàu thông qua sách... 

Đã áp dụng 
hiệu quả trên 
địa bàn tỉnh. 

 Văn phòng Sở      

4.  Giải pháp áp dụng 
công nghệ thông 
tin  trong việc truy 

Đỗ Văn Hiến - 
Chánh Văn phòng 

- Sử dụng tài liệu 
có sẵn lưu trữ tại 
địa phương: hồ sơ 

- Từ Cấp độ của đề tài và thời 
hạn nghiên cứu  áp dụng các 
phương pháp mới:  

-  Cắt giảm thời gian, chi phí 
đi lại. 

- Các tài lưu thành văn bản 

Đã áp dụng và 
đạt hiệu quả 
cao 
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Stt Tên sáng kiến 
Tác giả / đồng 
tác giả/ Chức 
danh/ Đơn vị 

Giải pháp cũ 
thường làm 

Giải pháp mới cải tiến 
Hiệu quả kinh tế, 

xã hội 
Khả năng áp 

dụng 

cập nghiên cứu, 
sưu tầm tư liệu, 
phục vụ cho việc 
xây dựng hồ sơ 
khoa học di tích 
quốc gia đặc biệt 
chùa Đọi Sơn 

khoa học, văn tự 
chữ viết, hiện vật, 
hình ảnh được bảo 
quản tại Bảo tàng 
thư viện, di tích 
lịch sử chùa Đọi 
Sơn 

- Kết hợp với khảo 
sát, điền dã thu thập 
tư liệu. 

- Sử dụng Internet:  

- Dùng mạng xã hội facebook 
kết nối với các chuyên gia, 
các nhà khoa học, các nhà 
nghiên cứu, thầy cô giáo, bạn 
bè đồng nghiệp để tìm hiểu, 
đề nghị cung cấp, hỗ trợ thông 
tin, tài liệu về di sản. Truy cập 
vào diễn đàn nghiên cứu khoa 
học, các viện nghiên cứu thu 
thập tư liệu. 

lưu giữ trên hệ thống máy 
tính và mạng nên hạn chế tối 
đa việc in ấn , vi tính lại. 

- Quá trình hoàn thiện hồ 
sơ rút ngắn thời gian 
nghiên cứu từ 180 ngày 
xuống còn 60 ngày, góp 
phần bổ sung,  chỉnh sửa 
văn bản nhanh chóng, bài 
bản, chính xác, khoa học.  

Hồ sơ khoa học di tích quốc 
gia đặc biệt chùa Đọi Sơn đã 
được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt và cấp bằng xếp 
hạng (Tại Quyết định số 
2028/QĐ-TTg, ngày 
25/12/2017). UBND huyện 
Duy Tiên đã tham mưu, 
phối hợp với Sở VHTTDL 
tổ chức Lễ đón nhận Bằng 
xếp hạng đảm bảo trang 
trọng, đúng nghi thức. 

5.  Giải pháp nâng cao 
chất lượng tổng 
hợp, đánh giá các 
chỉ tiêu, nhiệm vụ 
về lĩnh vực văn 
hóa, thể thao, du 
lịch năm 2018 

Nguyễn Thị Hường - 
Phó Chánh Văn 
phòng 

Tổng hợp báo cáo trên 
cơ sở báo cáo của các 
phòng, đơn vị thuộc Sở, 
Phòng Văn hoá và 
Thông tin các huyện, 
thành phố.  

Tham mưu đề xuất và thực hiện 
các giải pháp nâng cao chất lượng 
báo cáo: 
- Ban hành Công văn về nâng cao 
chất lượng công tác thông tin báo 
cáo, trong đó, nhấn mạnh yêu cầu 
đảm bảo tính trung thực, chính 
xác, ngắn gọn, đầy đủ và kịp 
thời.  
- Đối với các báo cáo chuyên 
đề có tính chất tổng hợp toàn 

- Quy trình và thời gian 
rút ngắn, chất lượng tổng 
hợp xây dựng báo cáo 
nâng cao: 
Báo cáo đảm bảo chất 
lượng, các nội dung đánh 
giá sát hợp với tình hình 
thực tiễn, các số liệu 
minh chứng đảm bảo 
khách quan, trung thực, 
thống nhất từ tỉnh đến cơ 

Đã áp dụng 
hiệu quả  
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Stt Tên sáng kiến 
Tác giả / đồng 
tác giả/ Chức 
danh/ Đơn vị 

Giải pháp cũ 
thường làm 

Giải pháp mới cải tiến 
Hiệu quả kinh tế, 

xã hội 
Khả năng áp 

dụng 

ngành, dài kỳ, đều tham mưu 
xây dựng Kế hoạch triển khai 
trong toàn Ngành. 
- Trên cơ sở báo cáo của các 
phòng, đơn vị, huyện, thành phố 
chủ động rà soát, phân tích, so 
sánh, đối chiếu đánh giá các chỉ 
tiêu đạt, vượt, chưa đạt tìm ra 
nguyên nhân kết quả đạt được, 
những mặt còn tồn tại hạn chế, 
đề xuất xây dựng phương 
hướng, giải pháp thực hiện các 
mục tiêu, nhiệm vụ trong thời 
gian tới. 

sở. 
- Qua công tác phối hợp 
với các huyện, thành phố 
đã kịp thời khắc phục 
tình trạng “bệnh thành 
tích” trong việc thống kê 
số liệu phát triển ngành.  

 Phòng Tổ chức - Pháp chế     

6.  Giải pháp trong 
thực hiện Đề án 
giao tiếp nhận, 
quản lý và khai 
thác sử dụng Nhà 
thi đấu Thể dục thể 
thao tỉnh Hà Nam  

  

 

 Đỗ Tiến Quảng  - 
Trưởng phòng 

 

Số lượng đầu mối các 
đơn vị sự nghiệp còn 
nhiều, bộ máy tổ chức 
còn cồng kềnh, nhiều 
đầu mối, hiệu quả hoạt 
động còn chưa cao. 

Nhiều đơn vị chưa 
chủ động tạo nguồn 
thu từ các hoạt động 
dịch vụ mà chủ yếu 
dựa vào kinh phí 
ngân sách nhà nước. 

Tham mưu xây dựng Đề án 
giao tiếp nhận, quản lý và 
khai thác sử dụng Nhà thi đấu 
Thể dục thể thao tỉnh. Qua đó, 
đồng bộ hệ thống đơn vị sự 
nghiệp công lập, đảm bảo tinh 
gọn, cơ cấu hợp lý, có năng 
lực tự chủ hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả. 

Giảm được đầu mối đơn 
vị, khắc phục tình trạng 
dàn trải, trùng lắp, tinh 
giản biên chế gắn với cơ 
cấu lại, nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ, 
viên chức. Nâng cao hiệu 
quả chi ngân sách nhà 
nước cho đơn vị sự nghiệp 
công, để cải cách tiền 
lương, nâng cao thu nhập 
cho cán bộ, viên chức. 

Đang triển khai 
thực hiện 
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Stt Tên sáng kiến 
Tác giả / đồng 
tác giả/ Chức 
danh/ Đơn vị 

Giải pháp cũ 
thường làm 

Giải pháp mới cải tiến 
Hiệu quả kinh tế, 

xã hội 
Khả năng áp 

dụng 

7.  Giải pháp cải tiến 
phương pháp, giảm 
bớt thủ tục hành 
chính trong triển 
khai công tác sáng 
kiến 

Lê Thị Hòa - Phó 
Trưởng Phòng 

- Khi công tác sáng 
kiến mới được triển 
khai, các cá nhân rất 
bỡ ngỡ, lúng túng, 
chưa biết cách trình 
bày báo cáo sáng 
kiến; coi sáng kiến 
phải là các đề án, đề 
tài khoa học lớn. 

-  Theo hướng dẫn, 
mỗi cá nhân phải 
trình bày đơn đề nghị 
công nhận sáng kiến 
và bản báo cáo sáng 
kiến có nhiều mục 
phức tạp nên ngại 
không viết.. 

- Nghiên cứu kỹ Điều lệ Sáng 
kiến, Thông tư hướng dẫn của 
Bộ Khoa học và Công nghệ.  

- Hằng năm, tham mưu Lãnh đạo 
Sở ban hành công văn hướng dẫn, 
gửi kèm tóm tắt định nghĩa sáng 
kiến; các cá nhân đề nghị công 
nhận sáng kiến cấp cơ sở không 
cần viết đơn đề nghị và báo cáo 
riêng mà cả đơn vị tổng hợp chung 
vào một bảng tổng hợp có đầy đủ 
các nội dung yêu cầu trong báo cáo 
sáng kiến; đối với sáng kiến đề 
nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh 
vẫn thực hiện theo quy định. 

- Các đơn vị gửi bản mềm về 
Thường trực Hội đồng, Thư ký Hội 
đồng nghiên cứu, góp ý, hướng dẫn 
chỉnh sửa sau đó mới nộp. 

- Giảm bớt thủ tục hành 
chính đối với các cá nhân 
đề nghị công nhận sáng 
kiến cấp cơ sở. Giúp các 
cá nhân hiểu rõ hơn nên 
chất lượng báo cáo sáng 
kiến được nâng cao. 

 - Giúp các đơn vị dễ 
triển khai. Việc gửi email 
xin ý kiến Thường trực 
Hội đồng trước, giúp đơn 
vị chỉnh sửa trước khi in, 
gửi bản chính, tiết kiệm 
được giấy, mực in, thời 
gian và công sức đi lại. 

- Chất lượng các báo cáo 
sáng kiến của nhiều đơn 
vị được nâng cao. 

Đang áp dụng 
có hiệu quả 

 Phòng Kế hoạch - Tài chính     

8.  Áp dụng công nghệ 
thông tin trong việc 
quản lý tài chính và 
theo dõi tài sản cố 
định của toàn 
Ngành 

Lê Thành Nam - 
Phó Trưởng phòng 

- Theo dõi, quản lý 
số liệu tài chính từ 
các báo cáo của 
từng đơn vị gửi đến, 
có thể dẫn đến 
nhầm lẫn, không 
khoa học. 

- Theo dõi, quản lý 
TSCĐ trên sổ sách 
mất quá nhiều thời 
gian cho mỗi lần 
tổng hợp theo dõi. 

- Nhập số liệu và theo dõi, quản 
lý tài chính, tài sản cố định của 
Ngành trên phần mềm máy tính. 

 

- Tổng hợp nhanh, tiết kiệm 
thời gian và chính xác. 

- Tạo ra cách làm việc 
khoa học, hiệu quả 

 

Đạt hiệu quả 
cao, đảm bảo 
chát lượng 
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Stt Tên sáng kiến 
Tác giả / đồng 
tác giả/ Chức 
danh/ Đơn vị 

Giải pháp cũ 
thường làm 

Giải pháp mới cải tiến 
Hiệu quả kinh tế, 

xã hội 
Khả năng áp 

dụng 

 Thanh tra Sở      

9.  Giải pháp nâng cao 
chất lượng, hiệu 
quả quản lý nhà 
nước trong công 
tác tổ chức lễ hội 
trên địa bàn tỉnh. 

Phạm Văn Giao - 
Chánh Thanh tra Sở  

- Thanh tra Sở bố 
trí 01 lãnh đạo và 
01 chuyên viên 
phụ trách mảng lễ 
hội kiểm tra, nắm 
bắt công tác tổ 
chức lễ hội trên địa 
bàn các huyện, 
thành phố. 

- Phối hợp với 
công chức văn hoá 
xã, phường, thị trấn 
triển khai các 
nhiệm vụ. Tuy 
nhiên, biên chế 
công chức văn hóa 
xã hội địa phương 
không ổn định, 
kinh nghiệm trong 
công tác quản lý 
các lĩnh vực văn 
hóa, thể thao, du 
lịch chưa nhiều nên 
việc tham mưu 
kiểm tra, xử lý vi 
phạm có lúc còn 
lúng túng. 

- Huy động toàn bộ công chức 
của Thanh tra Sở, phân công 
cán bộ hợp lý và bố trí kiểm 
tra thường xuyên, đột xuất tại 
lễ hội để kịp thời phát hiện, 
chấn chỉnh, xử lý sai phạm, 
đặc biệt đối với các lễ hội tiêu 
biểu, trọng điểm của tỉnh, thu 
hút đông đảo nhân dân và 
khách thập phương đến chiêm 
bái. 

- Đồng thời, trong quá trình 
triển khai công việc, Thanh 
tra Sở thường xuyên tuyên 
truyền, hướng dẫn nghiệp vụ 
kiểm tra, xử lý vi phạm cho 
đội ngũ công chức văn hoá 
xã, phường, thị trấn. 

- Tăng cường phối hợp chặt 
chẽ với lực lượng kiểm tra 
của các ngành, địa phương 
được phân công trong và 
ngoài khu vực lễ hội.  

 

- Hiệu quả công tác quản 
lý nhà nước của chính 
quyền địa phương và 
trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ của đội ngũ 
công chức văn hóa xã hội 
xã, phường, thị trấn về 
công tác tổ chức lễ hội 
được nâng cao. 

- Nhận thức, ý thức của 
người dân tham gia các 
hoạt động tại lễ hội nâng 
lên rõ rệt. 

- Hoạt động lễ hội tại các 
địa phương đã từng bước 
đi vào nề nếp; các lễ hội 
được tổ chức theo đúng 
Quy chế của nhà nước, 
đảm bảo an ninh trật tự. 
Các dịch vụ tín ngưỡng, 
hàng quán được sắp xếp 
gọn gàng, môi trường vệ 
sinh đảm bảo. Hiện 
tượng tiêu cực trong lễ 
hội như lợi dụng lễ hội 
để hoạt động mê tín dị 
đoan, ăn mày ăn xin, đổi 
tiền lẻ hưởng chênh lệch 
giá đã giảm đáng kể so 
với các năm trước… 

Đã và đang áp 
dụng hiệu quả 
tại các lễ hội 
của địa 
phương. 
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Stt Tên sáng kiến 
Tác giả / đồng 
tác giả/ Chức 
danh/ Đơn vị 

Giải pháp cũ 
thường làm 

Giải pháp mới cải tiến 
Hiệu quả kinh tế, 

xã hội 
Khả năng áp 

dụng 

 Phòng Quản lý văn hóa     

10. Giải pháp nâng cao 
chất lượng các 
hoạt động văn hóa 
văn nghệ trên địa 
bàn tỉnh. 

 

Ngô Thanh Tuân - 
Trưởng phòng  

 

- Các hoạt động 
văn hóa văn nghệ 
còn đơn điệu, 
nghèo nàn, chất 
lượng chưa cao. 

- Cơ sở vật chất, 
các phương tiện 
như âm thanh, ánh 
sáng chưa đồng 
bộ. 

- Cán bộ chuyên 
môn còn mỏng và 
yếu. 

- Kinh phí và các 
chế độ còn thấp. 

- Chưa có chế độ 
ưu đãi để thu hút 
những lực lượng 
trẻ có tài năng. 

- Nâng cao tính chuyên 
nghiệp trong các hoạt động 
văn hóa văn nghệ. Cụ thể là 
chất lượng các Liên hoan, Hội 
diễn, các chương trình nghệ 
thuật, từ lựa chọn nội dung 
đến các chủ đề cho phù hợp. 

-Nâng cao chất lượng đội ngũ 
làm công tác chuyên môn 
(tham gia các lớp tập huấn 
chuyên môn,các Liên hoan 
cấp khu vực và toàn quốc). 

- Làm tốt công tác bồi dưỡng, 
phát hiện đội văn nghệ quần 
chúng, các CLB một cách 
toàn diện cả về số lượng và 
chất lượng. 

- Tham mưu đầu tư về cơ sở 
vật chất như âm thanh, ánh 
sáng,bổ sung nhạc cụ cho các 
CLB để  thúc đẩy các hoạt 
động văn hóa văn nghệ. 

- Các hoạt động văn hóa 
văn nghệ, các  chương 
trình nghệ thuật đã thu 
hút đông đảo Nhân dân 
tham gia.Chất lượng các 
hoạt động văn hóa văn 
nghệ từng bước được 
nâng lên. 

- Kích thích các hoạt 
động văn hóa văn nghệ 
trên địa bàn tỉnh. 

 

 

Đã áp dụng 
thành công 
trong tổ chức 
như chương 
trình nghệ thuật 
kỷ niệm "60 
năm Ngày Bác 
Hồ về thăm Hà 
Nam", "70 năm 
ngày Bác Hồ 
kêu gọi thi đua 
ái quốc", Giao 
lưu văn hóa 
Việt Nam - 
Hàn Quốc.... 

 Phòng Quản lý Di sản văn hóa     

11. Giải pháp nâng cao 
chất lượng công tác 
quản lý các  hoạt 
động tu bổ, tôn tạo, 
chống xuống cấp di 
tích lịch sử - văn hóa  

 Trần Hồng Hiệu -  

Phó Trưởng phòng 
phụ trách Phòng 
Quản lý Di sản văn 
hóa 

Trong thời gian 
qua, hoạt động tu 
bổ, tôn tạo, chống 
xuống cấp di tích, 
đặc biệt là các di 
tích tu bổ bằng 
nguồn xã hội hóa 

- 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 như: Luật Di sản văn 
hóa, Nghị định 70/2012/NĐ-

- 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 được bảo tồn, 
nâng cao tuổi thọ, giữ gìn 

Có thể áp dụng 
rộng rãi ở tất cả 
các địa phương 
có di tích lịch 
sử - văn hóa, 
danh lam thắng 
cảnh. 
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Stt Tên sáng kiến 
Tác giả / đồng 
tác giả/ Chức 
danh/ Đơn vị 

Giải pháp cũ 
thường làm 

Giải pháp mới cải tiến 
Hiệu quả kinh tế, 

xã hội 
Khả năng áp 

dụng 

có mặt hạn chế 
như:  

- Còn lúng túng về 
trình tự, thủ tục 
gây mất thời gian 
không cần thiết;  

- Còn có di tích tu 
bổ khi chưa có ý 
kiến của cơ quan 
nhà nước có thẩm 
quyền; tu bổ sai 
với hồ sơ đã được 
phê duyệt; chất 
lượng công tác tu 
bổ một số di tích 
còn chưa đảm bảo 
yêu cầu… 

 

 

CP, Thông tư 18/2012/TT-
BVHTTDL,… 

- Tăng cường công tác 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. 

- Thường xuyên cập nhật, nắm 
bắt tình trạng xuống cấp của các 
di tích để có phương án, biện 
pháp tu bổ, chông xuống cấp kịp 
thời. Tham mưu, đề xuất xây 
dựng cơ sở dữ liệu về di tích trên 
địa bàn toàn tỉnh. 

- Tăng cường công tác đào tạo, 
bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ 
cán bộ làm công tác quản lý di 
sản lắm  rõ nghiệp vụ chuyên 
môn,  nhất là nghiệp vụ về bảo 
quản, tu bổ, phục hồi các di tích 
lịch sử - văn hóa. 

được tối đa yếu tố gốc và 
phát huy giá trị tốt hơn. 

 Phòng XDNSVH&GĐ     

12. Giải pháp nâng cao 
chất lượng thực 
hiện các quy định 
của Pháp luật trong 
việc cưới, việc tang 
và lễ hội trên địa 
bàn tỉnh  

Cao Thị Hương Giang  

- Chuyên viên 

- Việc đối chiếu các 
văn bản làm thủ 
công, tốn nhiều thời 
gian. 

- Dự thảo gửi cho 
một số sở, ban, 
ngành thuộc thành 

- Đối chiếu các văn bản còn 
hiệu lực và văn bản hết hiệu 
lực bằng cơ sở dữ liệu 
chinhphu.vn, tiết kiệm được 
thời gian, công sức.  

- Gửi cho tất cả các sở, ban, 
ngành, địa phương, các cơ 

- Rút ngắn thời gian và nâng 
cao chất lượng tham mưu 
ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật. 

- Tham mưu ban hành 
Quyết định số 
03/2018/QĐ-UBND ngày 

Áp dụng hiệu 
quả trong tham 
mưu ban hành 
các văn bản 
quy phạm pháp 
luật 
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Stt Tên sáng kiến 
Tác giả / đồng 
tác giả/ Chức 
danh/ Đơn vị 

Giải pháp cũ 
thường làm 

Giải pháp mới cải tiến 
Hiệu quả kinh tế, 

xã hội 
Khả năng áp 

dụng 

viên Ban chỉ đạo 
phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn 
hóa” của tỉnh và 
của huyện đóng 
góp. Do vậy chưa 
phát huy được trí 
tuệ của đông đảo 
tầng lớp Nhân dân. 

- Tổ chức nhiều cuộc 
họp để thông qua các 
ý kiến góp ý. 

quan, đơn vị, doanh nghiệp 
trong nước và nước ngoài đóng 
trên địa bàn tỉnh, cổng thông 
tin điện tử để lấy ý kiến đóng 
góp của cá nhân, tập thể, góp 
phần phát huy được trí tuệ của 
đông đảo tầng lớp Nhân dân. 

- Nghiên cứu các ý kiến góp 
ý, chỉnh sửa cho phù hợp gửi 
Sở Tư pháp thẩm định trình 
UBND tỉnh ban hành.  

06/02/2018 quy định thực 
hiện nếp sống văn minh 
trong việc cưới, việc tang 
và lễ hội trên địa bàn tỉnh 
Hà Nam, góp phần quản 
lý có hiệu quả việc thực 
hiện nếp sống văn minh 
trong việc cưới, việc tang 
và công tác tổ chức lễ hội 
trên địa bàn tỉnh. 

13. Đổi mới một số 
phương pháp trong 
việc thu thập số liệu, 
báo cáo thông tin về 
gia đình và phòng, 
chống bạo lực gia 
đình  

Nguyễn Thanh 
Tuấn - Chuyên 
viên 

- Hướng dẫn cơ sở 
việc thu thập, báo 
cáo thông tin về 
gia đình và phòng, 
chống bạo lực gia 
đình theo mẫu biểu 
của Bộ. 

- Triển khai, hướng dẫn kịp 
thời các văn bản mới của 
trung ương, Bộ VHTTDL về 
lĩnh vực gia đình và phòng, 
chống bạo lực gia đình;  

- Xây dựng mẫu biểu chi tiết, 
giải thích từ ngữ, hướng dẫn 
cụ thể cơ sở cách thu thập, 
báo cáo thông tin về gia đình 
và phòng, chống bạo lực gia 
đình một cách khoa học, 
chính xác, dễ hiểu. 

- Các đơn vị gửi báo cáo 
chính xác hơn;  

- Nắm bắt được nhiều mô 
hình hay, cách làm giỏi để 
nhân rộng các mô hình trên 
phạm vi toàn tỉnh; 

- Phương pháp này đã đạt 
hiệu quả cao trong việc báo 
cáo phục vụ đoàn giám sát 
Quốc hội và báo cáo tổng 
kết 10 năm thi hành luật 
phòng, chống bạo lực gia 
đình, được các cấp, ngành 
đánh giá cao. 

- Đã áp dụng 
hiệu quả và có 
thể tiếp tục áp 
dụng cho những 
năm tiếp theo. 

 

 

 Phòng Quản lý TDTT     

14. Phối hợp, huy động 
các nguồn lực thành 
lập Đội  Bóng đá 
nhi đồng U11, tham 

Phạm Hải Anh - 
Trưởng Phòng; 

 

Phối hợp với các 
đơn vị tổ chức Giải 
Bóng đá thiếu niên, 
nhi đồng tranh cúp 

Sau khi tổ chức giải, tiếp tục 
huy động các nguồn lực thành 
lập Đội Bóng đá nhi đồng 
Dutch Lady tỉnh Hà Nam 

Huy động được 300 triệu 
đồng nguồn xã hội hóa 
phục vụ công tác tuyển 
chọn, tập huấn và tham 

Đã áp dụng 
hiệu quả và có 
thể tiếp tục 
được vận dụng 
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Stt Tên sáng kiến 
Tác giả / đồng 
tác giả/ Chức 
danh/ Đơn vị 

Giải pháp cũ 
thường làm 

Giải pháp mới cải tiến 
Hiệu quả kinh tế, 

xã hội 
Khả năng áp 

dụng 

dự Giải Bóng đá nhi 
đồng toàn quốc, 
năm 2018 

Vietcombank  tham gia thi đấu Giải Bóng đá 
nhi đồng toàn quốc năm 2018  

dự thi đấu giải. 

Đội Bóng đã vượt qua 
vòng bảng được thi đấu 
vòng chung kết toàn 
quốc, 16 cầu thủ của Đội 
Bóng được các tỉnh 
tuyển chọn và đào tạo 
chuyên nghiệp. 

trong những 
năm tiếp theo 

15. Giải pháp nâng cao 
hiệu quả trong công 
tác tổ chức các môn 
thi đấu tại Đại hội 
TDTT tinh Hà Nam 
lần thứ V, năm 2018 

Đỗ Lương Vinh - 
Phó Trưởng Phòng 

 

Tổ chức tập trung 
các môn thi đấu 
trong chương trình 
Đại hội TDTT vào 
cùng một thời 
điểm 

- Tổ chức từng môn thi đấu 
cách nhau khoảng 30 ngày; 

- Tăng cường hiệu quả trong 
công tác tuyên truyền, vận 
động tài trợ; 

- Tận dụng, luân chuyển, tiết 
kiệm được một số cơ sở vật 
chất, trang thiết bị, dụng cụ tổ 
chức thi đấu. 

 

- Tạo điều kiện cho cơ sở 
có thời gian để chuẩn bị 
lực lượng VĐV đội 
tuyển, góp phần nâng cao 
thành tích thể thao của 
Đại hội. 

- Huy động ước 300 triệu 
trong quá trình tổ chức 
các môn thi đấu và ước 
700 triệu cho công tác 
tham dự các môn thi đấu 

- Tiết kiệm ước đạt 150 
triệu do luân chuyển cơ 
sở vật chất, trang thiết bị 
tổ chức. 

Đã áp dụng 
hiệu quả tại 
Đại hội TDTT 
và sẽ áp dụng 
trong công tác 
tổ chức các giải 
thể thao trong 
hệ thống cấp 
tỉnh trong 
những năm tiếp 
theo 

16. Tham mưu giải 
pháp phối hợp giữa 
Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch với 
Liên đoàn Cầu 
lông huy động 
nguồn xã hội hóa 
cho các hoạt động 
của Liên đoàn 

Nguyễn Thị Huyền 
- Chuyên viên 

Đoàn vận động 
viên do Sở 
VHTTDL thành 
lập và cử đi thi 
đấu. 

Phối hợp với Liên đoàn cầu 
lông tỉnh huy động các nguồn 
xã hội hóa kinh phí thành lập 
đoàn vận động viên tham dự 
Giải Bóng bàn, Cầu lông gia 
đình toàn quốc năm 2018 tại 
Tây Ninh. 

Huy động được 42 triệu  
đồng nguồn xã hội hóa.  

Đoàn tham gia thi đấu đạt 
được 02 huy chương vàng 
và 02 huy chương đồng. 

Đã áp dụng hiệu 
quả và có thể tiếp 
tục vận dụng 
trong những năm 
tiếp theo 
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Stt Tên sáng kiến 
Tác giả / đồng 
tác giả/ Chức 
danh/ Đơn vị 

Giải pháp cũ 
thường làm 

Giải pháp mới cải tiến 
Hiệu quả kinh tế, 

xã hội 
Khả năng áp 

dụng 

17. Giải pháp phối hợp 
giữa cơ quan quản 
lý nhà nước với 
Hiệp hội Du lịch tổ 
chức hoạt động kỷ 
niệm ngày Du lịch 
Việt Nam  

Tạ Hồng Kỳ - 
Trưởng Phòng 
Quản lý du lịch 

Trước đây việc tổ 
chức kỷ niệm ngày 
Du lịch Việt Nam 
(09/7) được thực 
hiện tương đối đơn 
giản (phòng Văn hóa 
và Thông tin các 
huyện, thành phố và 
một số đơn vị kinh 
doanh du lịch đến 
tặng hoa, chúc 
mừng). 

Tham mưu Lãnh đạo Sở tổ 
chức kỷ niệm ngày Du lịch Việt 
Nam (09/7) bằng hình thức mời 
các cơ sở kinh doanh du lịch trên 
địa bàn tỉnh gặp mặt ôn lại truyền 
thống của ngành, tham gia Tọa 
đàm phát triển sản phẩm du lịch 
tỉnh Hà Nam và giao lưu giữa  
các đơn vị. 

Kinh phí tổ chức buổi gặp mặt 
phần lớn do các cơ sở  kinh 
doanh tự nguyện đóng góp. 

- Buổi gặp mặt tọa đàm 
được tổ chức thành công; 
thu hút được sự tham gia 
của đông đảo các cơ sở 
kinh doanh du lịch trên 
địa bàn tỉnh.   

- Góp phần từng bước 
nâng cao chất lượng sản 
phẩm du lịch Hà Nam.  

- Là dịp để cơ quan quản 
lý nhà nước, các cơ sở 
kinh doanh du lịch giao 
lưu, trao đổi kinh nghiệm. 

Đã được tổ 
chức thành 
công ngày 09 - 
7/2018 và có 
thể tiếp tục áp 
dụng trong 
những năm tới.  

 Bảo tàng tỉnh      

18. Đổi mới nội dung 
trưng bày di sản 
văn hóa phi vật thể 
tại Bảo tàng 

Phạm Xuân Thanh 
- Giám đốc  

- Xây dựng nội 
dung, thiết kế 
trưng bày chỉ dựa 
vào hình ảnh, hiện 
vật, tài liệu khoa 
học phụ...  

- Không có sự 
tham gia trình 
diễn, thực hành 
của các chủ thể 
văn hóa hay của 
cộng đồng. Vì vậy 
hạn chế tính hấp dẫn 
đối với người xem. 

- Đây là một nội dung hoàn toàn 
mới, trước giờ chưa có một 
chuyên đề chuyên sâu nào về di 
sản văn hóa phi vật thể được 
trưng bày giới thiệu tại Bảo tàng. 

- Cách làm cũng hoàn toàn mới 
đó là: Truyền tải nội dung giá trị 
của di sản đến với người xem 
bằng chính các câu chuyện, cảm 
xúc, tình cảm của cộng đồng 
đối với di sản đó. 

- Thu hút được sự tham gia 
của cộng đồng trong quá trình 
quảng bá  di sản. 

- Có không gian để khách 
tham quan có thể tham gia trải 
nghiêm, dưới sự hướng dẫn của 

- Sưu tầm được 1 số 
lượng lớn hiện vật bằng 
công tác xã hội hóa đó là 
những hiện vật do chính 
những chủ nhân thực 
hành di sản hiến tặng. 

- Có hiệu ứng rất tích cực 
trong công tác tuyên 
truyền quảng bá, bảo tồn 
và phát huy giá trị  di dản 
văn hóa đến với công 
chúng. Từng bước cải 
tiến đổi mới phương 
pháp trưng bày tạo sức 
hấp dẫn đối với người 
xem 

 

Đang được áp 
dụng có hiệu 
quả 
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Stt Tên sáng kiến 
Tác giả / đồng 
tác giả/ Chức 
danh/ Đơn vị 

Giải pháp cũ 
thường làm 

Giải pháp mới cải tiến 
Hiệu quả kinh tế, 

xã hội 
Khả năng áp 

dụng 

những chủ nhân nắm giữ di sản. 

19. Giải pháp thu hút 
các tổ chức, cá 
nhân hiến tặng 
hiện vật cho Bảo 
tàng 
 

Trần Thị Loan - 
Trưởng phòng  Hành 
chính - Tổng hợp 

Việc tổ chức tiếp 
nhận tư liệu, hiện 
vật hiến tặng đơn 
giản, thiếu sự trang 
trọng đối với các 
tổ chức, cá nhân. 
 
 

- Tham mưu  phối hợp với 
phòng nghiệp vụ chuyên môn 
trong việc tổ chức lễ tiếp nhận 
các tư liệu, hiện vật hiến tặng 
đối với các tổ chức, cá nhân 
đó là:  
+ Tôn vinh giá trị lịch sử văn 
hóa đối với tư liệu, hiện vật 
được hiến tặng. 
+ Trao giấy chứng nhận và 
tặng phẩm của Bảo tàng tỉnh 
Hà Nam cho các tổ chức, cá 
nhân hiến tặng tư liệu, hiện 
vật. 

- Buổi lễ tiếp nhận tư 
liệu, hiện vật hiến tặng 
được tổ chức trang  
trọng, đồng thời động 
viên, khích lệ các tổ 
chức, cá nhân tiếp tục 
hiến tặng các tư liệu, 
hiện vật. 
- Số lượng hiện vật được 
hiến tặng năm sau nhiều 
hơn năm trước 

Đang được áp 
dụng có hiệu 
quả 

 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT 

20. Giải pháp tiết kiệm 
trong hoạt động 
quản lý hành chính 
tại Trung tâm 
Huấn luyện và Thi 
đấu TDTT. 

Nhóm tác giả: 

- Nguyễn Ngọc 
Thanh - Phó Giám 
đốc 

- Huỳnh Thị 
Nguyên - TP. 
Hành chính- Tổng 
hợp. 

- Vũ Thị Huyền - 
Kế toán 

- Chi tiêu quản lý 
hành chính theo 
quy định chung 
chưa có giải pháp 
tiết kiệm triệt để. 

- Cấp phát văn 
phòng phẩm cho 
các phòng, ban theo 
yêu cầu chưa có sự 
giám sát chặt chẽ. 

- Sau khi Lãnh đạo 
đơn vị xử lý văn 
bản, bộ phận văn 
thư photo tất cả 
các loại văn bản 
gửi các phòng, 

- Quyết liệt chỉ đạo và triển khai 
thực hiện đến toàn bộ cán bộ, 
viên chức, người lao động phải 
có ý thức và tinh thần trách 
nhiệm cao trong thực hiện tiết 
kiệm, sử dụng kinh phí được 
giao đúng mục đích. 

- Thực hiện khoán văn phòng 
phẩm cho từng phòng, ban, rồi cụ 
thể đến từng viên chức theo từng 
tháng, để triệt để tiết kiệm trong 
sử dụng văn phòng phẩm của 
từng cá nhân. 

- Triển khai xử lý văn bản đi, đến 
trên mạng, hạn chế in, photo giấy 
tờ không cần thiết, sử dụng giấy 

-Góp phần tiết kiệm chi 
ngân sách Nhà nước. 

- Tăng thu nhập cho Cán 
bộ viên chức, người lao 
động  để cho từng cá 
nhân tự nhận thấy sự cần 
thiết của việc tiết kiệm 
chi kinh phí của cơ quan, 
làm tăng thêm thu nhập 
cải thiện được cuộc sống 
(ngày lễ, ngày tết) 

- Từ tháng 6/2018 đến 
nay đơn vị đã tiết kiệm 
được 30% chi vật tư văn 
phòng phẩm mỗi tháng; 
giảm 27% tiền điện mỗi 

Triển khai thực 
hiện có hiệu quả 

tại đơn vị. 
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Stt Tên sáng kiến 
Tác giả / đồng 
tác giả/ Chức 
danh/ Đơn vị 

Giải pháp cũ 
thường làm 

Giải pháp mới cải tiến 
Hiệu quả kinh tế, 

xã hội 
Khả năng áp 

dụng 

ban, bộ phận, gây 
lãng phí giấy in, 
mực in. 

- Còn sử dụng 
nhiều máy in. 

- Đã có quy chế sử 
dụng điện, xong 
chưa kiểm tra, phát 
hiện và xử lý kịp 
thời các trường 
hợp cá nhân chưa 
có ý thức, trách 
nhiệm cao trong 
việc tiết kiệm điện. 

- Điều xe chưa kết 
hợp nhiều nội 
dung công việc 
trong cùng một 
chuyến công tác. 

- Chi kinh phí một 
số hội nghị và các 
hoạt động của cơ 
quan chưa có đối 
chiếu hàng tháng. 

- Chưa nêu gương 
người tốt việc tốt 
trong việc tiết 
kiệm.  

in  2 mặt. Cả đơn vị chỉ sử dụng 
tối đa 0l hoặc 02 máy in. 

- Triển khai thực hiện quy chế 
sử dụng điện, nước, thường 
xuyên theo dõi kiểm tra và xử 
lý kịp thời. 

- Tận dung tối đa ánh sáng tự 
nhiên, thay các bóng đèn tròn 
sợi đốt bằng đèn compast 
hoặc đèn ống huỳnh quang, 
thay chấn lưu sắt từ bằng chấn 
lưu điện tử để tiết kiệm điện. 

- Chỉ bật bóng đèn bảo vệ 
theo sơ đồ quy định, mỗi cột 
đèn đều có công tắc tắt mở. 

- Các đội VĐV đi tập huấn và 
thi đấu phải có lịch cụ thể; cán 
bộ đi công tác phải có kế hoạch, 
một lần kết hợp nhiều nội dung 
công việc, liên hệ trước với đơn 
vị đến công tác để chuyến công 
tác đạt hiệu quả. 

- Quản lý xe ô tô, chỉ ra khỏi cơ 
quan khi có lệnh điều xe của 
Lãnh đạo; quản lý công tơ mét 
của từng lộ trình công tác. 

- Không chi kinh phí khi hội 
họp, sơ kết, tổng kết, hạn chế 
tối đa tổ chức tiệc, liên hoan 
không cần thiết. 

- Cuối tháng, cuối quý kiểm 
tra đối chiếu lại và thường 

tháng; tiết kiệm được 
25% chi phí nhiên liệu đi 
công tác. 
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Stt Tên sáng kiến 
Tác giả / đồng 
tác giả/ Chức 
danh/ Đơn vị 

Giải pháp cũ 
thường làm 

Giải pháp mới cải tiến 
Hiệu quả kinh tế, 

xã hội 
Khả năng áp 

dụng 

xuyên nêu gương người tốt 
việc tốt trong việc tiết kiệm, 
khen thưởng kịp thời những 
sáng kiến về tiết kiệm và triển 
khai áp dụng ngay. 

21. Giải pháp quản lý 
huấn luyện đối với 
VĐV Vật đã có 
thành tích. 

Đoàn Chí Linh - 
HLV Vật 

- Áp dụng các bài 
tập huấn luyện cho 
tất cả các VĐV. 

- Chưa tìm hiểu và 
nghiên cứu kỹ đối 
thủ. Áp dụng chiến 
thuật thi đấu chưa 
được triệt để. 

- Sử dụng bài tập 
bổ trợ  cho tất cả 
các VĐV. 

- Ghi nhật ký huấn luyện, kết quả 
thành tích của vận động viên đã 
có thành tích, từ đó  theo dõi, 
nghiên cứu thể lực, kỹ thuật, tâm 
lý, điểm mạnh, điểm yếu của 
VĐV đó để áp dụng các bài tập 
phù hợp cho từng VĐV nâng cao 
hiệu quả tập luyện. 

- Nghiên cứu đối thủ của 
VĐV khi tham gia thi đấu 
tranh chấp từ đó xây dựng 
chiến thuật thi đấu từng trận 
và từng đối thủ. 

- Sử dụng các bài tập bổ trợ 
đặc biệt do đúc kết kinh 
nghiệm sáng tạo trong quá 
trình huấn luyện cho từng vận 
động viên để giải quyết một 
số nhiệm vụ trên. 

- Số lượng VĐV đạt thành 
tích đã nâng cao được 
thành  tích  tăng lên rõ rệt. 

 

Triển khai thực 
hiện có hiệu quả 

tại đơn vị. 

 

 

 

 

 

 

 

22. Một số giải pháp 
đổi mới phương 
pháp huấn luyện 
nâng cao thành 
tích cho VĐV 
Điền Kinh 

Vũ Dương -  HLV 
Điền kinh 

- Hạn chế tập các 
bài tập bổ trợ. 

- Ít xem đĩa 
chuyên môn kỹ 
thuật. 

- Huấn luyện viên 
chưa thực sự quan 
tâm nhiều đến 

- Phân tách đối tượng nhóm 
tập luyện, huấn luyện các bài 
tập bổ trợ phù hợp. Tăng 
cường các bài tập bổ trợ, đặc 
biệt là các bài tập bổ trợ với 
rào, kéo phụ tải, các bài tập 
bổ trợ khớp hông; khớp háng, 
mềm dẻo, khéo léo. 

- Thông qua sáng kiến này 
mà thành tích của tổ môn 
Điền Kinh trong năm 
2018 có hiệu quả rõ rệt cụ 
thể tham gia thi đấu giải 
việt giã báo tiền phong đạt 
03 HCV, giải vô địch 
nhóm tuổi đạt 02 HCV, 01 

Đang triển khai 
thực hiện có hiệu 
quả tại đơn vị. 
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Stt Tên sáng kiến 
Tác giả / đồng 
tác giả/ Chức 
danh/ Đơn vị 

Giải pháp cũ 
thường làm 

Giải pháp mới cải tiến 
Hiệu quả kinh tế, 

xã hội 
Khả năng áp 

dụng 

VĐV, chưa quan 
sát kỹ VĐV trong 
từng buổi tập. 

- Chưa phân tách 
được đối tượng tập 
luyện, còn ít trao 
đổi chuyên môn 
với VĐV 

- Thường xuyên trao đổi với 
VĐV về chuyên môn để cùng 
VĐV giải quyết những vấn đề 
còn bế tắc. 

- Nâng cao hiệu quả chuyên 
môn trong từng buổi tập, đặc 
biệt là giai đoạn tập huấn và 
thi đấu. 

- Thường xuyên cho VĐV xem 
đĩa chuyên môn, kỹ thuật, HLV 
trực tiếp phân tích trên băng đĩa, 
đua ra cái sai của VĐV từ đó 
VĐV rút được bài học kinh 
nghiệm để sửa chữa 

- Sau đó cho VĐV thực hành 
ngay các động tác mà HLV 
vừa chỉnh sửa. 

- Tăng cường thi đấu cọ sát 

- Nghiên cứu đối thủ của các 
tỉnh bạn, xây dựng chương 
trình huấn luyện cá biệt cho 
từng VĐV. 

HCB, giải vô địch trẻ đạt 
04 HCV, 01 HCB, giải vô 
địch trẻ Đông Nam Á đạt 
02 HCV, 01 HCĐ, Đặc 
biệt giải vô địch trẻ Châu 
Á đạt 01 HCV. 

 

 Thư viện tỉnh      

23. Giải pháp nâng cao 
hiệu quả trong 
công tác luân 
chuyển sách, xây 
dựng tủ sách cơ sở 
phục vụ bạn đọc.  

 

Dương Thị Thu 
Hồng - Giám đốc 

- Luân chuyển sách 
tới các điểm Bưu 
điện Văn hoá xã. 

- Hướng dẫn nghiệp 
vụ thư viện, tủ sách 
cơ sở 

Phát triển công tác xây dựng 
mạng lưới, luân chuyển tài 
liệu phục vụ Nhân dân nhất là 
các xã xây dựng nông thôn 
mới: Tặng sách cho tủ sách 
thôn, làng,… 

- Củng cố và phát triển 
phong trào cơ sở, phong 
trào đọc sách trong mọi 
tầng lớp Nhân dân. 

- Huy động các nguồn hỗ 
trợ trên 5000 bản sách 
cho  tủ sách cơ sở. 

Áp dụng với tất 
cả các thư viện 
công cộng trong 
công tác phong 
trào cơ sở 

24. Giải pháp nâng cao Trần Thị Hà Dung -Bổ sung thêm - Trực tiếp chọn sách, chia đều - 06 tiết mục của 06 Áp dụng với tất 
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Stt Tên sáng kiến 
Tác giả / đồng 
tác giả/ Chức 
danh/ Đơn vị 

Giải pháp cũ 
thường làm 

Giải pháp mới cải tiến 
Hiệu quả kinh tế, 

xã hội 
Khả năng áp 

dụng 

chất lượng Liên 
hoan Thiếu nhi 
tuyên truyền, giới 
thiệu sách năm 
2018 với chủ đề: 
“Chúng em với 
môi trường xanh” 

Trưởng phòng Xử 
lý nghiệp vụ 

sách mới theo chủ 
đề của liên hoan. 

-Gửi Thư mục 
sách hay theo chủ 
đề của Liên hoan 
để cán bộ thư viện 
tự lên thư viện tỉnh 
chọn và mượn 
sách. 

-Góp ý tiết mục dự 
thi cấp tỉnh cho cả 
06 đơn vị  

sách cho tất cả 06 đơn vị, riêng 
đơn vị làm cấp cụm số lượng sách 
sẽ được cho mượn nhiều hơn. 

- Tham mưu, góp ý với cơ sở 
kịch bản giới thiệu sách theo 
đúng thể lệ;  khuyến khích 
phong trào bằng cách xã hội 
hoá huy động các mạnh 
thường quân tặng quà cho tất 
cả các em tham dự liên hoan 
cấp huyện, thành phố. 

- Tham mưu với lãnh đạo đơn 
vị tăng thêm giải chuyên đề, đặc 
biệt là Giải phong trào cho đơn 
vị làm tốt công tác này. 

huyện, thành phố đều 
được dàn dựng công phu 
đầu tư chất lượng hiệu 
quả thiết thực thu hút 
đông đảo người xem. 

- Thúc đẩy phong trào 
đọc sách trong mọi tầng 
lớp Nhân dân, đặc biệt là 
các em học sinh. 

- Tiết kiệm kinh phí hoạt 
động 

cả các thư viện,  
nhất là trong 
công tác phong 
trào và liên hoan 
giới thiệu sách. 

25. Đổi mới hình thức 
tuyên truyền giới 
thiệu sách kết hợp 
sân khấu hóa nội 
dung giới thiệu. 

Phạm Thị Tuyết 
Mai - Viên chức 
phòng Nghiệp vụ 

- Chuẩn bị tài liệu  

- Viết bài tuyên truyền 
giới thiệu sách. 

- Thuyết trình phần 
tuyên truyền giới 
thiệu sách. 

 

- Chuẩn bị tài liệu 

- Viết bài tuyên truyền giới 
thiệu sách 

- Thuyết trình phần tuyên 
truyền giới thiệu sách. 

- Đọc, nghiên cứu và vận 
dụng linh hoạt các tư liệu liên 
quan hỗ trợ cho việc tuyên 
truyên giới thiệu phẩm. 

- Chủ động, linh hoạt trong quá 
trình truyền giới thiệu sách: vừa 
giới thiệu sách vừa nhập vai 
nhân vật trong tác phẩm. 

- Liên hệ tác phẩm với thực 
tiễn và giới thiệu những tác 
phẩm mới có chủ đề nội dung 
liên quan.  

- Giới thiệu tài liệu mới, 
hay đặc sắc có trong  thư 
viện kết hợp giới thiệu về 
thư viện và các hoạt 
động của thư viện. 

- Mở rộng giới thiệu 
được sách về nhiều lĩnh 
vực chủ đề liên quan; 
làm tăng vòng quay vốn 
tài liệu trong thư viện. 

 - Giúp cho bạn đọc được 
thỏa mãn nhu cầu về đọc, 
thu hút bạn đọc tự tìm 
đến với sách. 

- Phần tuyên truyền giới 
thiệu sách đã đạt giải 
xuất sắc trong Chung kết 

Đã áp dụng 
hiệu quả tại 
đơn vị, có thể 
áp dụng trên 
phạm vi toàn 
quốc. 
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Stt Tên sáng kiến 
Tác giả / đồng 
tác giả/ Chức 
danh/ Đơn vị 

Giải pháp cũ 
thường làm 

Giải pháp mới cải tiến 
Hiệu quả kinh tế, 

xã hội 
Khả năng áp 

dụng 

Hội thi cán bộ Thư viện 
giỏi năm 2018.  

 Nhà hát Chèo      

26. Đổi mới phương 
pháp trong công 
tác chỉ đạo dàn 
nhạc Nhà hát Chèo 
Hà nam. 

Nguyễn Khắc Hiển 
- Giám đốc 

- Dàn nhạc vẫn 
chơi theo phong 
cách, lề lối cũ tuy 
có hiệu quả nhưng 
khi có các Nhạc 
công mới thì chất 
lượng bị giảm sút 
rõ rệt. 
- Các Nhạc công 
mới  chưa hiểu kĩ 
thế nào là đệm 
truyền thống cho 
Diễn viên hát dẫn 
đến sự phối hợp 
giữa Dàn nhạc và 
Diễn viên chưa có.  
 
 

- Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho 
từng các nhân trong Dàn nhạc.  
- Mỗi Nhạc công có nghề phải 
chịu trách nhiệm kèm cặp một 
nhạc công mới. 
- Tăng cường  thêm các buổi tập 
ngoài giờ (bắt buộc phải học thuộc 
các làn điệu Chèo cổ) 
- Khi phối hợp Dàn nhạc đệm cho 
Diễn viên hát thì cứ 02 Nhạc công 
cũ kèm 01 Nhạc công mới.  
- Sau một thời gian đều có kiểm 
tra thẩm định, rút kinh nghiệm về 
chuyên môn cho các em Nhạc 
công mới để khen thưởng kịp thời 
động viên, khích lệ các em hăng 
say tập luyện, yêu nghề hơn. 
 

- Hiệu quả được nâng lên 
rõ rệt qua từng buổi tập.  
- Các Nhạc công hiểu 
được cách đệm cho diễn 
viên hát các làn điệu 
nhanh hơn. 
- Khi phối hợp Dàn nhạc 
các em đã chủ động hơn, 
không bị tâm lý khi đệm 
cho diễn viên hát.  
- Chất lượng của Dàn 
nhạc được nâng nên rõ 
rệt, tạo cảm hứng cho 
cho tập thể Dàn nhạc nói 
chung và diễn viên hát 
nói riêng. 
- Tiết kiệm được thời 
gian cho các em Nhạc 
công mới khi tiếp cận với 
âm nhạc Chèo truyền 
thống. 

-Đang được thực 
hiện có hiệu 
quả. 

27. Giải pháp nâng cao 
hiệu quả công tác Tổ 
chức biểu diễn tại Nhà 
hát Chèo Hà  Nam 

Phạm Thế Công 

- Phó Giám đốc  

- Chỉ có một cán 
bộ phụ trách công 
tác Tổ chức biểu 
diễn và kiêm 
nhiệm các công tác 
chuyên môn khác 
nên hoạt động Tổ 
chức biểu diễn 
chưa thực sự phát 
huy hết chức năng 

- Tăng cường củng cố kiện 
toàn lại tổ chức phòng Tổ 
chức biểu diễn; Bổ xung thêm 
cán bộ phụ trách công tác tổ 
chức biểu diễn, phân công cán 
bộ về tận cơ sở để tìm kiếm 
các hợp đồng biểu diễn; Có 
những chính sách phù hợp để 
động viên khích lệ hoạt động 
Tổ chức biểu diễn trong Nhà 

- Phòng Tổ chức biểu 
diễn của Nhà hát dần đi 
vào nề nếp, cán bộ phòng 
phát huy tốt khả năng 
chuyên môn trong công 
tác. 

- Đơn vị không còn tình 
trạng mạo danh Nhà hát 
Chèo đi diễn nhóm, chất 
lượng Nghệ thuật tăng 

- Đang  thực 
hiện và có hiệu 
quả  tốt 
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Stt Tên sáng kiến 
Tác giả / đồng 
tác giả/ Chức 
danh/ Đơn vị 

Giải pháp cũ 
thường làm 

Giải pháp mới cải tiến 
Hiệu quả kinh tế, 

xã hội 
Khả năng áp 

dụng 

vai trò của mình. 

- Đơn vị đã xảy ra 
tình trạng diễn 
nhóm riêng mà 
không thông qua 
hoạt động Tổ chức 
biểu diễn của đơn 
vị, làm thất thoát 
nguồn thu làm 
giảm chất lượng 
nghệ thuật cũng 
như uy tín, vị thế 
của Nhà hát. 

-Công tác tuyên 
truyền quảng bá 
chưa được quan 
tâm đẩy mạnh. 

hát. 

- Có chế độ ưu đãi để khuyến 
khích đối với cán bộ, viên 
chức và người lao động trong 
toàn Nhà hát tham gia công 
tác Tổ chức biểu diễn. 

- Đẩy mạnh công tác truyền 
thống quảng bá, xây dựng kế 
hoạch, phối hợp với Đài 
truyền hình, báo Hà Nam, Tập 
san Văn hoá Hà Nam để xây 
dựng chuyên trang giới thiệu 
chân dung nghệ sỹ và các hoạt 
động của Nhà hát 

lên, uy tín của Nhà hát 
được củng cố. 

- Số buổi biểu diễn và 
doanh thu của Nhà hát so 
với năm trước tăng cao, 
nhiều gương mặt nghệ sỹ 
thường xuyên được giới 
thiệu trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, 
đặc biệt trên Tập san Văn 
hoá của ngành.  

28. Giải pháp đổi mới 
hình thức tiếp cận 
kịch bản của diễn 
viên 

Vũ Quang Sáng - 
Diễn viên 

Diễn viên học thuộc 
lời văn của kịch 
bản, sau đó Đạo 
diễn về làm việc. 
Khi đạo diễn có sự 
thay đổi lời văn 
trong kịch bản, diễn 
viên hay bị nhẫm 
lẫn giữa lời văn cũ 
và lời văn mới. 

Tham mưu Đạo diễn thay đổi 
phương pháp làm việc: 
Không yêu cầu Diễn viên học 
thuộc lời văn của kịch bản 
trước mà Đạo diễn hướng 
dẫn đến đâu Diễn viên làm 
theo đến đó, đồng thời có thư 
ký ghi chép lại sự thay đổi 
trong lời văn của kịch bản để 
chỉnh sửa kịp thời.  

- Diễn viên thuộc lời 
nhanh, nắm bắt kịp thời ý 
đồ và thị phạm của đạo 
diễn. Buổi tập đạt kết 
quả cao, thời gian dựng 
vở nhanh, không dàn trải. 

- Tiết kiệm kinh phí chi 
ăn ở của bộ phận Ê kíp 
dựng vở. 

Đang được 
thực hiện có 
hiệu quả tại 
đơn vị 

29. Giải pháp nâng cao 
chất lượng  nghệ 
thuật trong  bộ 
môn Nghệ thuật 
Chèo truyền thống 

Phan Thị Trang 
Nhung - Diễn viên. 

- Chủ yếu là hát 
tập thể nên chưa 
phát huy được khả 
năng của từng diễn 
viên. 

- Giao bài cho từng cá nhân tự 
rèn luyện trước, sau đó cùng 
nhau hợp luyện. Nêu cao tinh 
thần tự giác chủ động rèn 
luyện cho từng diễn viên.  

- Có nhiều cá nhân phát 
huy tốt tính tự tin khi 
bước ra sân khấu, phát 
huy được tính sáng tạo 
cho từng diễn viên. 

 Đang được 
thực hiện có 
hiệu quả 
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Stt Tên sáng kiến 
Tác giả / đồng 
tác giả/ Chức 
danh/ Đơn vị 

Giải pháp cũ 
thường làm 

Giải pháp mới cải tiến 
Hiệu quả kinh tế, 

xã hội 
Khả năng áp 

dụng 

30. Giải pháp Đưa 
Nghệ thuật Chèo 
gần gũi với khán 
giả, đặc biệt là khán 
giả trẻ  

Nguyễn Thị Hải Yến 
- Diễn viên 

- Hiện nay môn 
nghệ thuật Chèo 
truyền thống có xu 
hướng bị mai một 
chưa thu hút được 
sự quan tâm, yêu 
thích của khán giả. 

- Lựa chọn đề tài thích hợp 
mang hơi thở của cuộc sống 
hiện đại, mạnh dạn đặt lời 
mới cho các làn điệu Chèo có 
sẵn ví dụ  như các làn điệu 
Chèo  “Chúc cẩm hồi văn, 
Luyện năm cung, Quân tử vô 
dịch, hát Văn vv…”  phù hợp 
và phản ánh được cuộc sống 
hiện tại. 

- Cùng với diễn viên, nhạc 
công của Nhà hát tập luyện 
hăng say tích cực với tinh 
thần trách nhiệm. 

Các diễn viên đã phát 
huy được khả năng trách 
nhiệm của mình, tự tin, 
chủ động diễn, hát một 
cách xuất thần được thể 
hiện trong các vai diễn, 
nhất là được thể hiện 
trong các làn điệu Chèo 
mượt mà đằm thắm, đã 
thu hút được sự quan tâm 
ưa thích của mọi tầng lớp 
khán giả. Đặc biệt là 
khán giả trẻ đã ngày càng 
thân thiện và gần gũi với 
môn Nghệ thuật Chèo 
truyền thống. 

Đang được 
thực hiện có 
hiệu quả 

 Trung tâm Văn hóa tỉnh     

31. Giải pháp phát triển 
ý tưởng - hình 
tượng" trong sáng 
tác tranh cổ động 

Nguyễn Văn Ngần - 
Phó Giám đốc Phụ 
trách 

Hầu hết các tác 
phẩm tranh cổ động 
của các họa sỹ chỉ 
vẽ thủ công, đặc 
biệt, hiện nay trong 
thời kỳ kỹ thuật số 
nhiều họa sỹ đã bỏ 
qua những công 
đoạn cơ bản trong 
việc hình thành, 
sáng tác tranh cổ 
động, xây dựng ý 
tưởng - hình tượng 
sáng tác còn nhiều 
hạn chế (sai lệch 

Họa sĩ có nội dung hay chủ đề, 
đề tài để định hướng sáng tác 
một tác phẩm tranh cổ động, yêu 
cầu hình thành ý tưởng, hình 
tượng được chắt lọc, nhào nặn từ 
thực tế cuộc sống...chắt lọc từ tư 
duy sáng tạo của người sáng tác, 
nhưng phải đảm bảo yếu tố 
tuyên truyền mạnh theo đúng 
ngôn ngữ của tranh. Ý tưởng - 
hình tượng, màu sắc phải phù 
hợp với nội dung đề tài, chủ đề. 
Nội dung của tranh cổ động, là 
nền móng mà chưa có hình hài, 
diện mạo của công trình... nó 
phải được sáng tạo ở tầng kiến 

Đánh giá những tác động từ 
việc áp dụng sáng kiến, hiệu 
quả công tác, có hướng nhìn 
mới trong tranh cổ động, 
thúc đẩy việc tuyên truyền 
theo các chủ đề của địa 
phương nói riêng và trên 
toàn quốc nói chung. Cụ thể: 
Chùm tranh cổ động "60 
năm chiến thắng Điện Biên 
Phủ" được xây dựng kết cấu, 
bố cục hình tượng mầu sắc 
rõ nét, chính xác, đơn giản, 
dễ gần, dễ thấy và dễ hiểu 
cho người xem nhìn nhận về 
lịch sử hào hùng của dân tộc. 

- Sáng kiến đã 
được áp dụng hiệu 
quả trong sáng tác 
tranh cổ động toàn 
quốc vào các cuộc 
thi gần đây.  
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Stt Tên sáng kiến 
Tác giả / đồng 
tác giả/ Chức 
danh/ Đơn vị 

Giải pháp cũ 
thường làm 

Giải pháp mới cải tiến 
Hiệu quả kinh tế, 

xã hội 
Khả năng áp 

dụng 

chủ đề...).  trúc, quy mô lớn, có ý nghĩa và 
nội dung, được chuyển hóa 
thành ngôn ngữ, hình tượng, 
tượng trưng, biểu tượng...có thể 
dưới dạng hình dán, hình ảnh 
thật, được điển hình hóa hoặc 
ước lệ, trìu tượng, tín hiệu  

Đặc biệt tranh cổ động "Kỷ 
niệm 70 năm ngày thành lập 
quân đội Nhân dân Việt 
Nam" của tôi đã đạt giải Nhì 
toàn quốc. 

32. Giải pháp tuyên 
truyền việc học tập 
và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí 
Minh thông qua 
các tác phẩm nghệ 
thuật. 

Vũ Thị Minh - 
Trưởng phòng 
Nghiệp vụ văn hóa 
văn nghệ. 

Trước kia khi viết 
kịch bản tuyên 
truyền, tác giả có 
nghiên cứu nhưng 
không tìm hiểu sâu 
về hoàn cảnh xảy 
ra sự việc, về nhân 
tố diễn viên mà chỉ 
nghiên cứu một 
chiều theo tác 
phẩm của mình 
định nói gì, viết gì 
và đưa các nhân 
vật khó, diễn viên 
không chuyên 
không đảm nhiệm 
được. 

- Đi thực tế để tìm hiểu, nghiên 
cứu rõ về hoàn cảnh xảy ra sự 
việc và giải quyết sự việc, lựa 
chọn kỹ càng, hợp lý, tìm 
phương án tối ưu nhất để sử 
dụng trong tác phẩm.  

- Xây dựng kịch bản và dàn 
dựng vở diễn đẩy mạnh tính 
xung đột, gay cấn, thể hiện tính 
cách nhân vật rõ ràng, các lời 
thoại phù hợp với hoàn cảnh, 
với nhân vật. 

- Chọn các nhân vật phù hợp 
với vai diễn.  

- Tác phẩm nghệ thuật phải hấp 
dẫn, mới mẻ, chân thực, đi vào 
lòng người. 

- Sáng tạo trong thiết kế, bày trí 
phối cảnh trong tác phẩm phù 
hợp với từng phân cảnh.  

- Chọn và sử dụng âm nhạc 
trong tác phẩm phù hợp với 
từng phân cảnh, từng lời thoại 
của diễn viên.  

Các tác phẩm "Một ngày 
cuối năm", "Chuyện 
thường ngày"; "Ranh 
giới" đã được dàn dựng 
tham gia các Hội thi, hội 
diễn đạt kết quả cao, có 
giá trị tuyên truyền cán 
bộ và Nhân dân tích cực 
"Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh". 

- Tác phẩm "Một ngày 
cuối năm" và "Chuyện 
thường ngày" đạt giải 
Xuất sắc cấp tỉnh tại Hội 
diễn nghệ thuật quần 
chúng Công an tỉnh Hà 
Nam tháng 4/2018.  

- Tác phẩm "Ranh giới" 
đạt giải Nhì Toàn quốc 
trong cuộc thi "Thanh niên 
Công an nhân dân học tập 
thực hiện sáu điều Bác Hồ 
dạy" tháng 5/2018. 

Đã áp dụng hiệu 
quả trong công 
tác tuyên 
truyền. 
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Stt Tên sáng kiến 
Tác giả / đồng 
tác giả/ Chức 
danh/ Đơn vị 

Giải pháp cũ 
thường làm 

Giải pháp mới cải tiến 
Hiệu quả kinh tế, 

xã hội 
Khả năng áp 

dụng 

33. Giải pháp nâng cao 
hiệu quả sử dụng 
các thiết bị thuộc 
Nhà Văn hóa tỉnh 

Lê Thanh Sơn - 
Phó Trưởng phòng 
Hành chính - Tổng 
hợp 

- Mỗi khi có chương 
trình phục vụ, tổ chức 
các hoạt động, sự kiện 
thì việc đảm bảo công 
tác giữ gìn vệ sinh 
thường được thực 
hiện bằng cách đặt 
các viên băng phiến, 
xịt các loại nước hoa, 
xà phòng để khử mùi 
nhà vệ sinh nam. 

- Bố trí 2,3 lao công, 
tạp vụ  thường xuyên 
trực, lau dọn, xử lý 
mùi tại các khu vực 
nhà vệ sinh. 

Dùng đá lạnh cho vào các bồn 
đi tiểu tiện của nam giới tại các 
khu vực nhà vệ sinh trong Nhà 
Văn hóa, với việc nước đá 
thường xuyên tan chảy kết hợp 
với việc xả nước sau khi đi vệ 
sinh, các chất thải không còn ứ 
đọng tại các bồn cầu, khử được 
các trên 90% mùi hôi khó ngửi 
thường thấy đảm bảo sạch sẽ, 
không khí thoáng đãng, trong 
lành và mang lại cảm giác dễ 
chịu cho người sử dụng 

Kể từ năm 2016, sau khi 
dùng đá lạnh để khử mùi 
tại các khu vực nhà vệ sinh 
nam, vệ sinh đã được đảm 
bảo, không còn các mùi 
hôi khó ngửi.  

- Về mặt chi phí chỉ từ 
50.000đ – 70.000đ cho 
một sự kiện, đã tiết kiệm 
được 1/3 chi phí cho công 
tác đảm bảo vệ sinh so với 
thời gian trước đó.  

- Chỉ sử dụng 01 lao động 
để thực hiện công việc dọn 
dẹp đảm bảo vệ sinh tại 
các khu vực này. 

Có thể áp dụng 
rộng rãi nơi có 
tần suất người 
sử dụng nhà vệ 
sinh đông. 

II. SÁNG KIẾN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP TỈNH 
  

1. Giải pháp nâng cao 
hiệu quả công tác 
chỉ đạo tổ chức 
Đại hội TDTT các 
cấp tỉnh Hà Nam 
lần thứ V (sáng 
kiến cấp cơ sở 
năm 2017) 

Trần Quốc Toản - 
Phó Giám đốc Sở 

    

2. Một số giải pháp 
nâng cao thành 
tích cho vận động 
viên môn Điền 
kinh 

Vũ Dương - Huấn 
luyện viên môn 
Điền kinh, Trung 
tâm Huấn luyện và 
thi đấu TDTT 
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Stt Tên sáng kiến 
Tác giả / đồng 
tác giả/ Chức 
danh/ Đơn vị 

Giải pháp cũ 
thường làm 

Giải pháp mới cải tiến 
Hiệu quả kinh tế, 

xã hội 
Khả năng áp 

dụng 

3. Giải pháp xử lý kỹ 
thuật đệm hát theo 
phức điệu Bè Tòng 
trong Dàn nhạc 
Chèo truyền thống 
Nhà hát Chèo. 

(sáng kiến cấp cơ 
sở năm 2017) 

Nguyễn Khắc 
Hiển- Giám đốc 
Nhà hát Chèo 

- Cho dàn nhạc đệm 
trực tiếp cho diễn 
viên hát, diễn khi 
chưa thuộc kỹ giai 
điệu của các làn 
điệu chèo, dẫn đến 
sự phối hợp giữa 
dàn nhạc với diễn 
viên chưa đều, hiệu 
quả không cao, nhât 
là hoà tấu các tác 
phẩm khí nhạc. 

- Hướng dẫn cho mỗi  nhạc 
công trong dàn nhạc phải học 
thuộc giai điệu của từng làn 
điệu chèo và tự đệm cho diễn 
viên hát, diễn theo phức điệu 
bè tòng.  

- Sau đó tập chung toàn dàn 
nhạc phối hợp hoà tấu tác 
phẩm khí nhạc và sau đó đệm 
cho diễn viên hát, diễn theo 
phức điệu bè tòng. 

- Năng lực của các nhạc 
công được nâng cao. Các 
tiết mục tham dự các kỳ 
Hội thi, Hội diễn Sân 
khấu chèo chuyên nghiệp 
do Bộ VHTTDL, Cục 
nghệ thuật biểu diễn tổ 
chức, đi diễn phục vụ 
nhiệm vụ chính trị, hay 
doanh thu trong và ngoài 
tỉnh đều đạt được những 
kết quả nhất định. 

- Nâng cao tính đoàn kết, 
tính tập thể trong dàn 
nhạc. 

Đã và đang áp 
dụng hiệu quả 
tại đơn vị. 

 

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 




