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

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:             /QĐ-SXD        Hà Nam, ngày          tháng   10   năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2021 

  
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ NAM 

 

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

Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến; 

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT - BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của 

Bộ Khoa học và công nghệ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của 

Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 

tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến; 

Căn cứ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam; Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 

ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3 của 

Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở năm 2021 

của Sở Xây dựng được tổ chức ngày      /10/2021. 

Xét đề nghị của Lãnh đạo Văn phòng Sở Xây dựng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Công nhận 08 sáng kiến của 15 tác giả, đồng tác giả là sáng kiến 

cấp cơ sở năm 2021 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Lãnh đạo Văn phòng Sở, 

Lãnh đạo các Phòng, Chi cục, các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 2;  

- Lưu: VT,VP(ĐTH).  

CV(ĐTH)- 2021/1423  

  

  

 Nguyễn Quang Huy 

 

 

 



DANH SÁCH SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ 
(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SXD, ngày       /10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam) 

 
 

TT Tên sáng kiến, đề tài Người thực hiện 

1 

Các giải pháp xác định hệ số quy đổi từ đá 

nguyên khai sang đá dăm các loại trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam  

(Sáng kiến trình cấp tỉnh) 

- Nhóm tác giả: 

+ Bùi Xuân Phương: KSXD, chuyên viên 

phòng Quản lý xây dựng;  

+ Nguyễn Văn Quyết: KSXD, Trưởng 

phòng Quản lý xây dựng; 

+ Nguyễn Quang Huy: Thạc sỹ, KSXD, 

Giám đốc Sở Xây dựng. 

2 

Các giải pháp xây dựng hệ thống cơ sở dữ 

liệu tiềm lực khoa học công nghệ phục vụ 

công tác quản lý quy hoạch XD trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam 

(Sáng kiến trình cấp tỉnh) 

- Nhóm tác giả thực hiện: 

+ Phạm Thanh Tùng: KTS, chuyên viên 

phòng Quy hoạch kiến trúc;  

+ Phạm Văn Đoàn: Thạc sỹ, KSĐT, 

Trưởng phòng Quy hoạch kiến trúc; 

+ Đỗ Quang Nha: KTS, Phó Giám đốc Sở 

Xây dựng. 

3 

Các giải pháp phân cấp quản lý về cây xanh 

đô thị và khu chức năng trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam 

(Sáng kiến trình cấp tỉnh) 

- Nhóm tác giả thực hiện: 

+ Lê Thị Hải Minh: Thạc sỹ Quản lý kỹ 

thuật môi trường, Kỹ sư đô thị, Phó Trưởng 

phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật;  

+ Nguyễn Thị Phúc Thảo: KTS, Phó Giám 

đốc Sở Xây dựng. 

 

4 

Các giải pháp nâng cao tính phối hợp trong 

công tác quản lý Nhà nước về chất lượng 

công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam. 

- Nhóm tác giả thực hiện: 

+ Cát Huy Lực: KSXD, Trưởng phòng 

Giám định và ATLĐ, Chi cục Giám định 

Xây dựng;  

+ Vũ Văn Huỳnh: Thạc sỹ, KSXD, Chi cục 

trưởng, Chi cục Giám định xây dựng. 

5 

Xây dựng phương pháp và kỹ năng làm 

việc nhóm để nâng cao chất lượng, hiệu quả 

trong công việc 

- Nhóm tác giả thực hiện: 

+ Lại Văn Duyên: KSXD, Phó Giám đốc 

Trung tâm Quy hoạch Xây dựng;  

+ Lê Xuân Hoà: KTS, Giám đốc Trung tâm 

Quy hoạch xây dựng. 

6 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản 

lý nhân sự tại đơn vị 

Đinh Văn Hưng: Giám đốc Trung tâm 

Giám định xây dựng, Chi cục Giám định 

xây dựng. 

7 

Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý văn bản hành chính của Sở 

Xây dựng Hà Nam 

- Nhóm tác giả thực hiện: 

+ Đào thị Hồng Diễm: Cử nhân, Quản trị 

mạng cơ quan Sở Xây dựng;  

+ Ngô Thị Thanh: Cử nhân, Phụ trách kế 

toán cơ quan Sở Xây dựng. 

8 

Quản lý nguồn lực đất đai phục vụ XD và 

phát triển đô thị Duy Tiên với Giải pháp: 

Thành lập “Trung tâm phát triển vốn 

ĐTXD đô thị Duy Tiên từ nguồn lực đất 

đai”. 

Trịnh Cường: Thạc sỹ quản lý Đô thị và 

Công trình, Kỹ sư cầu đường, Chuyên viên 

phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật 
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