
DANH SÁCH SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số 318/QĐ-SVHTTDL ngày 23/10/2020 

 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

STT TÊN SÁNG KIẾN 
TÁC GIẢ (ĐỒNG TÁC GIẢ)/  

CHỨC DANH, ĐƠN VỊ 

 Lãnh đạo Sở  

1.  

Giải pháp tổ chức các hoạt động du lịch năm 

2020 và các hoạt động kích cầu du lịch sau 

dịch Covid-19 bằng nguồn lực xã hội hóa 

Lê Xuân Huy - Giám đốc Sở 

2.  

Giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tổ 

chức các hoạt động trưng bày, triển lãm tại Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 

Tạ Đình Quyền - Phó Giám đốc Sở 

 Văn phòng Sở  

3.  

Giải pháp triển khai hiệu quả  việc áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia 

theo TCVN ISO 9001:2015 vào quản lý, điều 

hành công việc của Sở trong năm 2020 và 

những năm tiếp theo 

Nguyễn Ngọc Thanh – Chánh 

Văn phòng Sở 

Đặng Thị Hằng – Chuyên viên 

văn phòng Sở. 

4.  

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phục 

vụ lễ tân tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà 

Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025  

Lê Thanh Sơn – Phó Chánh Văn 

phòng Sở 

 

 Phòng Tổ chức - Pháp chế  

5.  

Tham mưu các giải pháp trong công tác xét 

tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 

2020 đảm bảo đúng quy định 

- Đỗ Tiến Quảng - Trưởng phòng 

- Tống Quỳnh Hoa - Chuyên viên 

6.  

Giải pháp nâng cao chất lượng trong triển khai 

hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu 

"Nghệ Nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú" 

trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể 

Lê Thị Hòa - Phó Trưởng phòng 

 Thanh tra Sở   

7.  

Giải pháp tham mưu tăng cường công tác kiểm tra 

việc phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động 

lễ hội, di tích, khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh 

Nguyễn Thị Nga - Thanh tra viên 
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STT TÊN SÁNG KIẾN 
TÁC GIẢ (ĐỒNG TÁC GIẢ)/  

CHỨC DANH, ĐƠN VỊ 

 Phòng Quản lý Văn hóa  

8.  

Giải pháp tham mưu phối hợp hoàn thiện nội 

dung Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh 

(20/10/1890-20/10/2020) 

Phạm Thị Tươi - Chuyên viên 

 Phòng Quản lý Di sản văn hóa  

9.  

Giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn 

thực hiện hiệu quả các nguyên tắc tu bổ, tôn 

tạo di tích trên địa bàn  

Trần Văn Thông - Chuyên viên 

 Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình  

10.  
Tham mưu hướng dẫn thực hiện công tác phòng 

chống dịch COVID-19 trong hoạt động lễ hội 
Trần Hữu Bình - Trưởng phòng  

11.  

Tham mưu giải pháp tuyên truyền, nâng cao 

chất lượng cho các tổ chức, cá nhân trong giải 

quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng 

Nguyễn Văn Hướng - Phó Trưởng 

phòng  

 Phòng Quản lý du lịch  

12.  

Giải pháp sử dụng máy ảnh trên điện thoại 

thông minh thay thế máy quét ảnh trong sử 

dụng phần mềm Quản lý hướng dẫn viên du 

lịch phục vụ công tác cấp mới, cấp đổi, cấp lại 

thẻ hướng dẫn viên du lịch 

Tạ Thu Hằng - Chuyên viên 

 Bảo tàng tỉnh  

13.  

Giải pháp tham mưu triển khai tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên 

địa bàn tỉnh chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh 

Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 

Đỗ Văn Hiến - Giám đốc 

14.  
Giải pháp: Áp dụng sử dụng  các vật liệu hữu 

cơ trong việc bảo quản, lưu giữ hiện vật 

- Lê Thị Khánh Ninh - Phó 

Trưởng phòng Nghiệp vụ Bảo 

tàng 

- Lại Thị Xuyến - Viên chức 

 Thư viện tỉnh   

15.  Giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền, giới Dương Thị Thu Hồng - Giám đốc  
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STT TÊN SÁNG KIẾN 
TÁC GIẢ (ĐỒNG TÁC GIẢ)/  

CHỨC DANH, ĐƠN VỊ 

thiệu sách 

16.  

Nâng cao hiệu quả công tác phục vụ bạn đọc 

của Thư viện tỉnh trong việc hướng dẫn nghiệp 

vụ các trường học trên địa bàn tỉnh xây dựng 

thư viện tiên tiến, thư viện xuất sắc. 

Trịnh Thị Hồng Anh - Trưởng 

phòng Phục vụ bạn đọc 

 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT  

17.  

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả bếp ăn 

phục vụ vận động viên trong tập luyện và thi 

đấu thể thao thành tích cao 

- Phạm Hải Anh - Giám đốc 

- Huỳnh Thị Nguyên - TP. Hành 

chính - Tổng hợp 

- Vũ Thị Huyền - Kế toán 

18.  

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

và triển khai thực hiện nhiệm vụ của phòng 

Huấn luyện và Thi đấu qua mạng Zalo 

Bùi Minh Thái - Trưởng Phòng 

Huấn luyện và Thi đấu 

19.  
Khắc phục một số bài tập phát triển kỹ thuật 

đánh bò lăn trong môn Vật 

Đoàn Chí Linh - Huấn luyện viên 

phòng Huấn luyện và thi đấu. 

20.  

Một số phương pháp thay đổi trong hệ thống 

bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho 

vận động viên ném đẩy 

Phạm Tuấn Anh  - HLV Điền 

kinh. 

 Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh  

21.  

Giải pháp nâng cao chất lượng trong xây dựng 

chương trình Nghệ thuật chào mừng thành 

công Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ 

XX, nhiệm kỳ 2020-2025 

Ngô Thanh Tuân - Giám đốc  

22.  
Đổi mới phương pháp chỉ đạo dàn nhạc tại 

Đoàn Nghệ thuật chèo Hà Nam 

Nguyễn Khắc Hiển - Phó Giám đốc, 

Trưởng đoàn Nghệ thuật Chèo 

23.  

Đổi mới phương pháp trong trang trí khánh 

tiết, cổ động trực quan tại Đại hội Đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 

2020-2025 

Nguyễn Văn Ngần - Phó Giám đốc 

24.  

Giải pháp “Sử dụng chai xịt  Wax one làm sạch 

bàn, ghế tại các Hội trường, phòng họp của Nhà 

văn hóa tỉnh phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà 

Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025” 

Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Trưởng 

phòng Hành chính tổng hợp 
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STT TÊN SÁNG KIẾN 
TÁC GIẢ (ĐỒNG TÁC GIẢ)/  

CHỨC DANH, ĐƠN VỊ 

25.  
Giải pháp nâng cao chất lượng tin, bài  trên 

Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam 

Hoàng Thị Oanh - Phó Trưởng 

phòng Tuyên truyền cổ động 

26.  

Giải pháp “Tạo điểm nhấn trong công tác 

tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ nhiệm 

vụ chính trị năm 2020” 

Phạm Văn Hòa - Phó Trưởng 

phòng Tuyên truyền cổ động 

 

27.  

Giải pháp  “Đưa các làn điệu dân ca Hà Nam 

vào những chương trình Nghệ thuật của Đoàn 

Nghệ thuật Chèo ” 

Phan Thị Trang Nhung - Phó 

Trưởng Đoàn Nghệ thuật Chèo 

28.  

Giải pháp “Xây dựng ý tưởng biên đạo múa 

chương trình Nghệ thuật chào mừng Đại hội 

Thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam lần thứ XI, giai 

đoạn 2020-2025” 

Phạm Thị Định - Phó Trưởng 

phòng Nghệ thuật và Văn nghệ 

quần chúng 

29.  
Giải pháp thực hiện phương pháp tổ chức biểu 

diễn bằng hình ảnh trực quan 

Lê Thị Kim Cúc - Viên chức phòng 

Tổ chức biểu diễn và Sự kiện 

 Trung tâm Xúc tiến du lịch  

30.  
Tăng cường truyền thông đa phương tiện trong 

hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch 

Nguyễn Đức Nguyên - Giám đốc 

 


