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

        SỞ XÂY DỰNG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               --------               ------------------------------------ 

      Số:……..…… /BC-SXD                       Hà Nam, ngày         tháng  10  năm  2022 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN NĂM 2022 

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam 

 

I. Công nhận sáng kiến: 

1. Lĩnh vực hoạt động của Cơ quan: Quản lý nhà nước về công tác xây dựng 

2. Tổng số giải pháp được đề nghị công nhận sáng kiến: 07 

3. Tổng số sáng kiến được công nhận: 07 

4. Biểu tổng hợp: 
 

 

STT 
 

Họ và tên tác giả 
 

Tên sáng kiến 

 

Mô tả tóm tắt 

bản chất của sáng kiến 

 

 

Lợi ích KTXH có thể thu được do áp dụng 
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Nhóm tác giả: 

- Nguyễn Quang Huy; 

- Nguyễn Văn Quyết. 

 

Hướng dẫn trình tự thủ 

tục thực hiện dự án đầu 

tư xây dựng khu đô thị, 

nhà ở trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam.  

Hệ thống hóa các văn bản quy phạm 

pháp luật để áp dụng cụ thể cho từng 

công việc cần triển khai thực hiện dự 

án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở 

trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy 

định và tình hình thực tế tại địa 

phương.  

- Tiết kiệm thời gian, đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện đầu tư xây dựng, mang lại hiệu quả đầu 

tư dự án. 

- Thống nhất đồng bộ quy trình thực hiện dự 

án; Tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu 

hút các nhà đầu tư quan tâm.  

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm tác giả: 

- Phạm Văn Đoàn 

- Lê Thị Hải Minh 

 

 

 

 

Giải pháp tăng cường 

 

 

 

Nâng cao khả năng tiếp cận của 

người dân với thông tin quy hoạch là 

- Góp phần đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, 

triển khai thực hiện quy hoạch.  

- Thu hút được sự tham gia của cộng đồng, 

các bên liên quan trong quá trình lập, thực 

hiện quy hoạch, tạo ra sự đồng thuận của 
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2 - Kiều Thiện Duy 

- Nguyễn Thành Trung 

công khai, minh bạch 

thông tin quy hoạch. 

 

cách hiệu quả để quản lý, giám sát 

việc thực hiện quy hoạch 

người dân đối với các phương án quy hoạch. 

- Hạn chế tình trạng phải điều chỉnh quy 

hoạch do khó khăn vướng mắc trong tổ chức 

giải phóng mặt bằng, tổ chức thực hiện quy 

hoạch, dự án. 
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Nhóm tác giả: 

- Đào Tuấn Anh 

- Vũ Văn Huỳnh 

- Cát Huy Lực: KSXD 

Giải pháp Nâng cao 

công tác phối hợp và 

xây dựng Quy định 

trình tự thực hiện kiểm 

tra công tác nghiệm thu 

hoàn thành công trình 

xây dựng đưa vào sử 

dụng (định hướng 

chuẩn hóa theo ISO 

9001:2015). 

 

 

Hệ thống hóa cụ thể các công việc 

cần phải thực hiện trong việc kiểm 

tra nghiệm thu trong Chi cục Giám 

định xây dựng và của cơ quan 

chuyên môn về xây dựng trong việc 

thực hiện kiểm tra công tác nghiệm 

thu. 

 

- Hoạch định thực hiện theo đúng quy định 

của pháp luật và tiết kiệm thời gian, thời giờ 

thực hiện. 

- Thống nhất đồng bộ, ngăn chặn tránh sai 

sót rủi do, quan liêu của cán bộ công chức 

khi thực hiện thực thi nhiệm vụ kiểm tra 

được giao. 

 

 

 

4 

Nhóm tác giả: 

- Đỗ Quang Nha 

- Lê Thị Mai Loan 

Giải pháp hiện đại hóa 

phương thức chỉ đạo 

công tác cải cách thủ 

tục hành chính của 

ngành Xây dựng. 

 

Góp phần quan trọng thay đổi 

phương thức làm việc của cán bộ, 

công chức, hướng tới một môi 

trường hành chính hiện đại. 

Đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, 

cắt giảm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục 

hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý 

của ngành, đảm bảo mức độ hài lòng của 

người dân, tổ chức về giải quyết thủ tục 

hành chính. 
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Nhóm tác giả: 

- Bùi Thị Tuyết Nhung 

- Phạm Thanh Tùng 

- Phạm Hùng Quang 

- Đỗ Vinh Quang 

 

 

 

Giải pháp xây dựng Hệ 

thống cơ sở dữ liệu trên 

nền GIS phục vụ công 

tác quản lý quy hoạch 

xây dựng trên địa bàn 

tỉnh. 

 

Bản chất tính mới là áp dụng các 

công nghệ mới nhằm khai thác, chia 

sẻ thông tin, dữ liệu về các đồ án quy 

hoạch được phê duyệt, phục vụ nhu 

cầu tra cứu thông tin quy hoạch, 

nâng cao chất lượng hiệu quả thực 

thi công vụ. 

- Tiết kiệm thời gian tra cứu thông tin về 

quy hoạch hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước 

thông qua mạng Internet. 

- Những ứng dụng công khai, minh bạch, rõ 

ràng. Các cấp chính quyền có thể chia sẻ 

thông tin một cách nhanh chóng và người 

dân có thể tự chủ động truy cập những thông 

tin quy hoạch và phản ánh kịp thời các bất 
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cập tới cấp có thẩm quyền.  
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- Trịnh Cường 

Các giải pháp khai thác 

dữ liệu bản đồ địa 

chính phục vụ công tác 

quản lý nhà nước lĩnh 

vực quy hoạch, phát 

triển đô thị và hạ tầng 

kỹ thuật. 

- Trên cơ sở bản đồ địa chính, chủ 

động phân tích thông tin, đánh giá về 

đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ 

thuật phục vụ công việc chuyên môn 

trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển 

đô thị và hạ tầng kỹ thuật. 

- Đưa ra các giải pháp để nâng cao 

chất lượng quản lý nhân sự của đơn 

vị. 

- Tiết kiệm được kinh phí trong những công 

việc mà nội dung khảo sát, đánh giá chưa 

cần sử dụng thông tin về cao độ, chưa cần 

khảo sát địa hình và bổ sung thông tin về hệ 

thống hạ tầng. 

- Giúp cho công việc chuyên môn tốt hơn 

nên gián tiếp tác động tích cực lên đời sống 

xã hội.. 
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Nhóm tác giả:  

- Lê Xuân Hoà 

- Lại Văn Duyên 

- Nguyễn Duy Tôn 

Giải pháp nâng cao 

nâng kỹ năng thuyết 

trình, báo cáo các đồ án 

quy hoạch xây dựng. 

 - Vượt qua những thời điểm rất khó khăn, 

tập thể Trung tâm đã luôn đoàn kết, gắn bó 

từng bước hoàn thành tốt các nhiệm vụ được 

giao  

- Nâng cao nâng kỹ năng thuyết trình, báo 

cáo các đồ án quy hoạch xây dựng trong đơn 

vị đã mang lại cho Trung tâm hiệu quả cao 

công việc được giao.  
 

II. Áp dụng, chuyển giao sáng kiến: 

1. Áp dụng sáng kiến: Cấp cơ sở 

- Tổng số sáng kiến đang được áp dụng: 07 

- Tổng mức đầu tư của Nhà nước: Không 

- Tổng số tiền làm lợi của các sáng kiến đang được áp dụng: Không tính toán được 

- Tổng số tiền trả thù lao cho tác giả sáng kiến: Không 

2. Chuyển giao sáng kiến: 

- Tổng số sáng kiến được chuyển giao: 07 
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- Tổng số tiền thu từ chuyển giao sáng kiến: không 

III. Hủy bỏ việc công nhận sáng kiến: Không 

IV. Các biện pháp khuyến khích: 

1. Nâng lương, nâng bậc trước thời hạn:  

- Tổng số cán bộ công chức được nâng lương trước thời hạn do có sáng kiến được công nhận: 02 

- Biểu tổng hợp: 
 

 

STT 

 

Họ và tên tác giả 
 

Tên sáng kiến 
Tình trạng áp dụng 

(Đang áp dụng/Áp dụng thử) 
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Nguyễn Quang Huy 

 

Hướng dẫn trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, 

nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

 

Đang áp dụng 
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Cát Huy Lực 

 

Giải pháp Nâng cao công tác phối hợp và xây dựng Quy định trình tự 

thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng 

đưa vào sử dụng (định hướng chuẩn hóa theo ISO 9001:2015). 

 
Đang áp dụng 

 

 
 

2. Ưu tiên cấp kinh phí nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến: Không 

- Tổng số sáng kiến được cấp kinh phí nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến: Không. 

  

  

      Nơi nhận: 

                           GIÁM ĐỐC 

 

        - Như kính gửi; 

         - Lưu:VT,VP(ĐTH). 
CV(ĐTH)- 2022/1449 

           

 

                             Nguyễn Quang Huy 
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