UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
Số: 1619 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 12 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến
có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp tỉnh năm 2021
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ về
việc ban hành Điều lệ Sáng kiến;
Căn cứ Thông tư 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ
Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ
Sáng kiến được ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày
02/3/2012 của Chính phủ;
Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 3671/QĐ-UBND
ngày 21/9/2021 về việc Kiện toàn Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh
Hóa; số 4634/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 về việc ban hành Quy chế tổ chức và
hoạt động của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh Hóa;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số
562/TTr-SKHCN ngày 28/4/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận 60 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến có phạm vi
ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp tỉnh năm 2021 (có danh mục gửi kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Khoa học và Công
nghệ, Nội vụ; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tác giả của đề tài nghiên
cứu khoa học, sáng kiến có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đầu Thanh Tùng

DANH MỤC
ĐỀ TÀI NCKH, SÁNG KIẾN CÓ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG
VÀ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CẤP TỈNH NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-UBND ngày
tháng
năm 2022
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)
TT
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Tên đề tài NCKH/Sáng kiến

Tên tác giả hoặc đồng tác giả

Giải pháp chỉ đạo trong công tác phòng, chống
dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn
tỉnh Thanh Hóa năm 2021.
Ông Lê Đức Giang,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Giải pháp phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế
thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước, Nhân
dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Một số giải pháp chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động xúc
tiến đầu tư trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, tỉnh
Thanh Hóa.
Ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Huyện
Một số giải pháp chỉ đạo phát triển kinh tế nông ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân
huyện Ngọc Lặc
nghiệp trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh
Hóa giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm
2030.
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác
tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong
Ông Cầm Bá Tường,
tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa đến
Phó Trưởng Ban Dân tộc
năm 2025.
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản
Bà Nguyễn Thị Nguyệt,
lý nhà nước về lĩnh vực văn thư, lưu trữ trên địa
Phó Giám đốc Sở Nội vụ
bàn tỉnh Thanh Hóa.
1. Nguyễn Bá Cẩn, Phó Giám
Nghiên cứu xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa
đốc Sở Y tế.
phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục
2. Nguyễn Văn Hoàng, Chuyên
đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm
viên chính phòng Kế hoạch-Tài
2020 - 2021.
chính, Sở Y tế.
Một số giải pháp để tăng thu ngân sách Nhà nước
trên địa bàn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá giai
đoạn 2020 - 2025.
Ông Vũ Đức Kính,
Chủ tịch UBND
Một số giải pháp trong công tác chuyển đổi cơ cấu
huyện Triệu Sơn
cây trồng trên vùng đất trồng lúa kém hiệu quà và
cải tạo vườn hộ trên địa bàn huyện Triệu Sơn, tỉnh
Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025.
Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hoạt động
Bà Lê Thị Sen,
của Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn tại các Tổ chức
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện
cơ sở đảng trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 ủy, huyện Triệu Sơn
2025.
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11.

12.

13.

14.

Một số giải pháp phát triển, củng cố và nâng cao
hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp trên
địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025.
Một số giải pháp sắp xếp, ổn định dân cư khu vực
có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại
các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Một số nhiệm vụ, giải pháp, nâng cao chất lượng
của văn phòng cấp ủy trong công tác tham mưu
phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Ban
Thường vụ Thành ủy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
trong tình hình mới.
Mô hình tưới tiết kiệm cho lúa vụ Chiêm Xuân
trong thời kỳ sinh trưởng theo lệnh chạy máy từng
đợt tại công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc
Sông Mã.

Một số giải pháp trong điều hành tưới, tiêu tiết
15. kiệm điện năng, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản
xuất của Chi nhánh Thủy lợi Hậu Lộc”.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Bà Hoàng Thị Yến,
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn

Ông Nguyễn Minh Khánh,
Phó Chánh Văn phòng Thành
ủy, thành phố Thanh Hóa.
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn,
Phó Giám đốc Công ty TNHH
Một thành viên thủy lợi Bắc
Sông Mã.
Nguyễn Thành Chinh,
Giám đốc Chi nhánh thuỷ lợi
Hậu Lộc - Công ty TNHH
Một thành viên Thủy lợi Bắc
Sông Mã Thanh Hóa.

Một số kinh nghiệm trong công tác đánh giá, xếp
loại chất lượng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ các
Ông Nguyễn Đức Thịnh,
phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện
UBND huyện và UBND xã, thị trấn huyện Quảng
Quảng Xương.
Xương, tỉnh Thanh Hóa.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động
của HĐND huyện Quảng Xương khóa XXI, nhiệm
Bà Nguyễn Thị Sơn,
kỳ 2021-2026.
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động
Quảng Xương.
giám sát chuyên đề của HĐND huyện Quảng
Xương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Một số giải pháp trong công tác xây dựng nông
Ông Nguyễn Đình Dự,
thôn mới trên địa bàn huyện Quảng Xương, tỉnh
Phó Chủ tịch UBND
Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025
huyện Quảng Xương
Ông Lê Như Tuấn,
Một số kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện
giải phóng mặt bằng các xã ven biển huyện Quảng
ủy, Giám đốc Trung tâm Chính
Xương tỉnh Thanh Hoá giai đoạn hiện nay.
trị huyện Quảng Xương.
Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình
trồng hoa, cây xanh ven đường gắn với vệ sinh
Bà Trần Thị Huệ,
môi trường; góp phần xây dựng Nông thôn mới Bí thư Đảng ủy xã Quảng Bình,
nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã
huyện Quảng Xương.
Quảng Bình, huyện Quảng Xương trong giai đoạn
hiện nay.
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22.

Giải pháp điều tiết liên hồ chứa và vận hành hệ
thống cấp nước thô cho khu kinh tế Nghi Sơn.

Ông Lê Văn Thủy,
Chủ tịch Hội đồng thành viên
Công ty TNHH Một thành viên
Sông Chu.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động
Ông Lường Văn Thắng,
23. của Hội đồng nhân dân huyện Hậu Lộc nhiệm kỳ
2021 - 2026, tỉnh Thanh Hóa.
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân
huyện Hậu Lộc.
Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động
24.
giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Hậu Lộc.
Ông Lê Như Hạnh,
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền Trưởng phòng Bạn nghe đài - Bạn
25.
giao thông trên sóng Phát thanh - Truyền hình tỉnh xem truyền hình, Đài Phát thanh
và Truyền hình Thanh Hóa.
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền hoạt
Ông Hà Đình Hậu,
26. động triển lãm của Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Đài Phát thanh và Truyền hình
Quảng cáo thích ứng với thời đại công nghệ 4.0
Thanh Hóa.
Bà Nguyễn Thị Tuyết,
Giải pháp xây dựng các tác phẩm báo chí chất
Tổ trưởng Tổ Kinh tế - Đài Phát
27.
lượng cao.
thanh và Truyền hình Thanh Hóa.
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn nam
Ông Nguyễn Ngọc Hài,
vận động viên Vovinam lứa tuổi 11 -12 của Trung Trưởng Phòng Tổ chức thi đấu,
28.
tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao
Trung tâm Huấn luyện và Thi
Thanh Hóa.
đấu TDTT Thanh Hóa
Linh hoạt, sáng tạo, thích ứng trong tổ chức các
Bà Nguyễn Thị Mai Hương,
hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị
Giám đốc Trung tâm
29.
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đáp ứng công tác
Văn hóa tỉnh
phòng chống dịch Covid - 19.
Xây dựng và thực hiện phong trào thi đua “Công
Ông Võ Mạnh Sơn,
nhân, viên chức, lao động chung sức, hiện thực
Chủ tịch Liên đoàn Lao động
30.
hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa
tỉnh Thanh Hóa.
văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021-2030.
Xây dựng hệ thống tình huống pháp luật lao động,
Ông Nguyễn Xuân Tuấn,
Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật việc
Trưởng Ban Chính sách pháp
31.
làm cung cấp cho cán bộ Công đoàn các cấp, đoàn luật và Quan hệ lao động, Liên
viên, người lao động trên địa bàn tỉnh
đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa.
Đổi mới trong công tác chỉ đạo, tổ chức và thực
Ông Ngô Thế Anh,
hiện các phong trào thi đua trong lao động sản Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế
32.
xuất tại Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các
Nghi Sơn và các Khu công
Khu Công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.
nghiệp tỉnh Thanh Hóa.
Giải pháp triển khai cuộc thanh tra chuyên đề năm
Ông Trần Văn Thanh,
Chánh Thanh tra,
33. 2021 có hiệu quả, đảm bảo an toàn trong điều kiện
diễn biến phức tạp của đại dịch Covid -19.
Sở Khoa học và Công nghệ
Một số giải pháp thực hiện chuyển đổi số tỉnh Thanh Ông Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc
34.
Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Sở Thông tin và Truyền Thông
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Nghiên cứu quy trình công nghệ xử lý dịch đen
35. trong nước thải tại các nhà máy sản xuất giấy quy
mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Ông Lưu Trọng Quang,
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên
và Môi trường

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác
36. xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn
tỉnh Thanh Hóa

Ông Bùi Đình Sơn,
Giám đốc Sở Tư pháp

Giải pháp nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành
thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm
37.
(OCOP) huyện Như Thanh, giai đoạn 2021 - 2025,
định hướng đến năm 2030.

Ông Đặng Tiến Dũng,
Chủ tịch UBND huyện
Như Thanh

Một số giải pháp trong công tác lãnh đạo xây dựng
38. Đề án vị trí việc làm cơ cấu ngạch viên chức
Trung tâm Chính trị huyện.

Ông Lương Văn Hoàn,
Phó Bí thư Huyện ủy,
huyện Như Thanh

Giải pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác
kiểm định chất lượng và xây dựng trường đạt
39.
chuẩn quốc gia trên dịa bàn huyện Như Thanh,
tỉnh Thanh Hóa.
Giải pháp nâng cấp, cải tạo, dựng mới Nhà văn
40. hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã Nghi Sơn,
giai đoạn 2021 - 2025.
Một số giải pháp đẩy mạnh thu hút và nâng cao
41. hiệu quả đầu tư theo phương thức đối tác công tư
(PPP) đến năm 2025.
Một số nhiệm vụ và giải pháp phát triển kết cấu hạ
42. tầng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh
Hóa.
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo,
43. bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý trên địa bàn
huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
44.

45.

46.

47.

Bà Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch
UBND huyện Như Thanh
Ông Mai Sỹ Lân, Phó Chủ tịch
UBND thị xã Nghi Sơn

Ông Lê Minh Nghĩa, Giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bà Đoàn Thị Hải, Phó Bí thư
Thường trực Huyện ủy,
huyện Hoằng Hóa
Ông Lê Trọng Trường, Trưởng
Một số giải pháp trong công tác đẩy nhanh tiến độ
phòng Tài chính - Kế hoạch,
tăng thu ngân sách trên địa bàn huyện Hoằng Hóa.
UBND huyện Hoằng Hóa
Nghiên cứu bài phối liệu Men lót sử dụng chủ yếu Ông Đỗ Đức Thắng, Tổng Giám
nguyên liệu rời trong nước thay thế nguyên liệu
đốc Tổng Công ty đầu tư phát
đóng gói nhập khẩu nước ngoài.
triển Đô thị - Công ty cổ phần
Nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác luân
chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan trong
hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa.
Ông Nguyễn Văn Hùng,
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác quy
hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan trong
hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa.
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Những giải pháp nâng cao trình độ nghiệp vụ thẩm
tra xác minh cho đội ngũ cán bộ kiểm tra của
Đảng đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng xem
xét, kết luận các vụ việc kiểm tra trong tình hình
mới ở Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 2025.
Nâng cao chất lượng phát hiện, xác định dấu hiệu
vi phạm và quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi
phạm ở Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 2025.
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và
điều trị chửa ngoài tử cung bằng phẫu thuật tại
Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa năm 2021.
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các
cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025.
Giải pháp phát triển nông nghiệp và xây dựng
nông thôn mới kiểu mẫu huyện Đông Sơn, giai
đoạn 2020-2025.
Một số giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
xây dựng nông thôn mới và tích tụ tập trung đất đai
trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2020 - 2025.
Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định Dự án
Luật Thủy sản, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV, kỳ họp lần
thứ 4 thông qua ngày 21/11/2017.
Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định Dự án
Luật Môi trường (sửa đổi), được Quốc hội nước
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV,
kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020.

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động
56. tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội và Đoàn Đại
biểu Quốc hội.

Ông Hoàng Mai Tính, Phó Chủ
nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy

Ông Hoàng Văn Việt,
Phó Giám đốc Bệnh viện
Phụ Sản tỉnh Thanh Hóa
Ông Nguyễn Quang Huy,
Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Ông Lê Trọng Thụ, Bí thư
Huyện ủy, Chủ tịch UBND
huyện Đông Sơn.
Ông Mai Nhữ Thắng, Bí thư
Huyện ủy, huyện Triệu Sơn

Ông Mai Sỹ Diến,
Chánh Thanh tra tỉnh

Lê Thị Ngọc, Phó Chánh Văn
phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội
và Hội đồng nhân dân tỉnh
Thanh Hóa

Một số giải pháp nâng cao kỹ năng công tác tuyên
truyền và tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân
57.
cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận giai
đoạn 2020 - 2025.
Ông Nguyễn Văn Tòng,
Phương pháp triển khai các cuộc vận động, các
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận
58.
phong trào thi đua yêu nước đối với MTTQ ở cơ sở.
tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp
hoạt động giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
59.
chính trị - xã hội với các hội quần chúng trên địa
bàn tỉnh Thanh Hóa.
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Giải pháp xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến
khích doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng
container qua Cảng Nghi Sơn và nhà đầu tư xây
60.
dựng cảng cạn, Trung tâm Logistics trên địa bàn
tỉnh.

Danh sách ấn định 60 đề tài NCKH, sáng kiến./.

1. Hoàng Tất Thành, Trưởng
phòng Quản lý Doanh nghiệp và
Lao động, Ban quản lý Khu
Kinh tế Nghi Sơn và các khu
công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.
2. Lê Minh Ngọc - Chánh Văn
phòng, Ban quản lý Khu Kinh tế
Nghi Sơn và các khu công
nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

