
   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  2020 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN NĂM 2020 

CỦA SỞ XÂY DỰNG HÀ NAM 

 

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: 12 

3. Tổng số sáng kiến được công nhận: 08 

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 

 

1 

Vũ Văn Huỳnh: Chi cục 

trưởng Chi cục Giám định xây 

dựng 

Các giải pháp tăng cường công tác quản lý 

chất lượng công trình xây dựng và bất động 

sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

 

Tăng cường công tác  quản lý 

chất lượng các công trình XD 

 

Quản lý tốt chất lượng 

công trình XD 

 

2 

Trịnh Cường: Chuyên viên 

phòng Phát triển đô thị 

&HTKT 

Định hướng XD khu vực phát triển đô thị 

du lịch - di sản - văn hóa Đọi Sơn 

 

Nâng cao chất lượng phát 

triển đô thị du lịch 

 

Bảo tồn di sản giữa đô 

thị ngày một phát triển 

 

3 

Lê Xuân Hòa: Giám đốc 

Trung tâm Quy hoạch xây 

dựng 

Các giải pháp ứng dụng công nghệ thông 

tin vào quản lý công việc của đơn vị 

 

Nâng cao ứng dụng công nghệ 

 

Hoàn thành công việc 

một cách khoa học 

 

 

4 

1. Lê Thị Mai Loan: Chuyên 

viên Văn phòng Sở Xây dựng 

Đồng tác giả: 

2. Đỗ Thanh Hương Phó 

Chánh Văn phòng SXD 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng 

hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001: 2015 tại Sở Xây dựng  

 

Nâng cao quản lý chất lượng 

lượng theo tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001: 2015 

 
Nâng cao hiệu quả áp 

dụng 



 

 

5 

1. Phạm Văn Đoàn: Trưởng 

phòng Quy hoạch kiến trúc; 

Đồng tác giả:  

2. Đỗ Quang Nha: Phó Giám 

đốc Sở Xây dựng 

 

Một số giải pháp thực hiện mục tiêu thiết kế 

đô thị gắn với văn hóa 

 
Nâng cao chất lượng phát 

triển đô thị  

 
Đô thị ngày một phồn 

thịnh 

 

 
6 

1. Nguyễn Lê Nam: Trưởng 

phòng Phát triển đô thị & 

HTKT; 

Đồng tác giả:  

2. Nguyễn Quang Huy: Giám 

đốc Sở Xây dựng. 

Một số giải pháp để vận hành các dự án 

cảng hàng hóa dùng chung (trên sông 

Hồng, sông Đáy đoạn qua địa phận Hà 

Nam) sau khi đi vào hoạt động 

 
Nâng cao chất lượng vận hành 

dự án cảng hàng hóa dùng 

chung 

 
Quản lý tốt hơn XD dự 

án cảng hàng hóa 

 

 

 

 

 

7 

Nhóm tác giả thuộc phòng 

Quản lý xây dựng:  

1. Phạm Quang Duy: Phó 

trưởng phòng  

2. Bùi Thị Tuyết Nhung: Phó 

Trưởng phòng  

3. Phạm Lê Huy: Chuyên viên 

4. Bùi Xuân Phương: CV; 

5. Bùi Trung Kiên: CV  

Giải pháp sử lý chuyển tiếp khi Thông tư 

15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ 

Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân 

công XD có hiệu lực từ ngày 15/02/2020 

 

 

 

 

  Xác định, quản lý chi phí 

đơn giá nhân công trong xây 

dựng 

 

 

 
Việc quản lý chi phí 

ĐTXD được thông 

suốt liên tục, tránh ách 

tắc 

 

 

8 

1. Lê Thị Hải Minh: Phó 

trưởng phòng Phát triển đô thị 

& HTKT; 

Đồng tác giả:  

2. Nguyễn Thị Phúc Thảo: 

Phó Giám đốc Sở Xây dựng 

Một số giải pháp thực hiện mục tiêu phát 

triển đô thị Hà Nam phấn đấu tỉnh Hà Nam 

trở thành đô thị trực thuộc Trung ương 

trước năm 2035 

 
Nâng cao chất lượng phát 

triển đô thị  

 

Khắc phục tình trạng 

đầu tư hạ tầng dàn trải, 

không hiệu quả 

 

II. Áp dụng, chuyển giao sáng kiến: 

1. Áp dụng sáng kiến: Cấp cơ sở 

- Tổng số sáng kiến đang được áp dụng: 08 

- 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: 08 

- 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: Làm căn cứ nâng lương trước thời hạn cho CBCCVC, LĐ 

- Tổng số cán bộ được nâng lương trước thời hạn do có sáng kiến được công nhận: 03 

- Biểu tổng hợp: 
 

 

STT 
 

Họ và tên tác giả 
 

Tên sáng kiến 
Tình trạng áp dụng 

(Đang áp dụng/Áp dụng thử) 

 

1 
 

Phạm Lê Huy 

 
 

Giải pháp sử lý chuyển tiếp khi Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 

26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhấn công XD có 

hiệu lực từ ngày 15/02/2020 

 

 

Đang áp dụng 

 

 

 

2 
 

Bùi Xuân Phương 
 

3 
 

Bùi Trung Kiên 
 

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. 

 

           

 

                             Nguyễn Quang Huy 
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