
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC, SÁNG KIẾN 

Số:           /QĐ-HĐKHSK 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc 

 

Thanh Hoá, ngày      tháng      năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sáng kiến 

có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh năm 2021 
 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC, SÁNG KIẾN TỈNH THANH HÓA 

 Căn cứ  Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 

12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh Hóa; 

Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 04/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 420/TTr-SNV 

ngày17/5/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 56 sáng kiến của 44 cá nhân (19 sáng kiến xếp loại A, 

37 sáng kiến xếp loại B) có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh (có danh sách 

kèm theo). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2 QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh(b/c); 

- Lưu: VT, THKH.  

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Lê Đức Giang 



 

DANH SÁCH ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN  

ĐƯỢC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC, SÁNG KIẾN TỈNH CÔNG NHẬN  

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-HĐKHSK ngày     tháng    năm 2021 

của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh Hóa) 

TT 
Họ và tên, 

 chức vụ, đơn vị công tác 
Tên sáng kiến 

Xếp loại 

A B 

1.  

Ông Mai Xuân Liêm, Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa. 

Sáng kiến 1: Giải pháp chỉ đạo 

tăng cường kết cấu hạ tầng giao 

thông các tuyến đường tỉnh của tỉnh 

Thanh Hóa.  

A  

Sáng kiến 2: Giải pháp phát triển 

dịch vụ logistics tỉnh Thanh Hóa 

giai đoạn hiện nay. 

A  

2.  

Bà Phạm Thị Thanh Thủy, 

Trưởng ban Dân vận Tỉnh 

ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh Thanh Hóa. 

Đề tài: Xây dựng mô hình “Chính 

quyền Dân vận khéo ở cơ sở trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. 
A  

3.  

Ông Lê Minh Cảnh, 

Trưởng phòng Tổ chức 

cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy Thanh Hóa. 

 

Sáng kiến 1: Nâng cao hiệu quả và 

chất lượng công tác cán bộ nữ, cán 

bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc 

thiểu số các cơ quan trong hệ thống 

chính trị tỉnh Thanh Hóa. 

A  

Sáng kiến 2: Nâng cao hiệu quả và 

chất lượng công tác bổ nhiệm cán 

bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và 

tương đương các cơ quan trong hệ 

thống chính trị tỉnh Thanh Hóa. 

A  

4.  

Ông Nguyễn Văn Tứ, 

Giám đốc Sở Tài chính. 

 

Sáng kiến 1: Quy định về bán tài 

sản trên đất, chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Thanh Hóa theo hình thức 

đấu giá. 

A  

Sáng kiến 2: Quy định tiêu chuẩn, 

định mức xe ô tô chuyên dùng 

trang bị cho các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh. 

A  

5.  Ông Nguyễn Huy Hoàng, Sáng kiến 1: Các giải pháp kỹ  B 
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TT 
Họ và tên, 

 chức vụ, đơn vị công tác 
Tên sáng kiến 

Xếp loại 

A B 

Phó Giám đốc Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh. 

 

thuật đảm bảo an toàn, nâng cao 

chất lượng tín hiệu kênh phát 

thanh, truyền hình Thanh Hóa tại 

trung tâm kỹ thuật mới của Đài. 

Sáng kiến 2: Giải pháp kết nối hệ 

thống và phương án di chuyển, lắp 

đặt thiết bị của phòng Tổng khống 

chế phát hình đến vị trí mới của 

Đài. 

 B 

6.  

Nguyễn Thành Công, 

Giám đốc Ban quản lý 

Rừng phòng hộ Lang 

Chánh, Sở Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn. 

Sáng kiến: Xây dựng Bộ công cụ 

giám sát, đánh giá trong quản lý 

rừng tại Ban quản lý rừng phòng hộ 

Lang Chánh, theo tiêu chí quản lý 

rừng bền vững của Hội đồng quản 

trị rừng Thế giới, và chứng chỉ 

rừng (FSC). 

 B 

7.  

Ông Mai Xuân Bình, 

Trưởng ban Ban Dân tộc 

tỉnh. 

Sáng kiến: Nâng cao chất lượng 

đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng 

lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở 

các huyện miền núi tỉnh Thanh 

Hóa. 

 B 

8.  

Bà Trần Thị Thủy, Phó 

Tổng Biên tập Báo Thanh 

Hóa. 

Sáng kiến 1: Đổi mới cách đặt “tít” 

tin, bài trên Báo Thanh Hóa. 
 B 

Sáng kiến 2: Đổi mới tuyên truyền 

chuyên mục “Người tốt, việc tốt” 

trên Báo Thanh Hóa. 
 B 

9.  

Ông Lê Đình Tùng, Phó 

Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

 

Sáng kiến 1: Giải pháp phát triển 

đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

 B 

Sáng kiến 2: Giải pháp nâng cao 

chất lượng trong việc hỗ trợ cho 

UBND cấp huyện giải quyết tranh 

chấp lao động và đình công không 

đúng quy định của pháp luật trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

 B 

10.  
Ông Hoàng Văn Định, 

Chánh Thanh tra Sở Nội 

Sáng kiến 1: Đổi mới hoạt động 

thanh tra theo kế hoạch, theo hướng 

tăng cường các cuộc thanh tra 

 B 
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TT 
Họ và tên, 

 chức vụ, đơn vị công tác 
Tên sáng kiến 

Xếp loại 

A B 

vụ. chuyên đề diện rộng nhằm phát 

hiện, xử lý kịp thời vi phạm.  

Sáng kiến 2: Đổi mới hoạt động 

thanh tra Sở Nội vụ theo hướng 

giảm tối đa thời gian tiến hành 

thanh tra trực tiếp tại đơn vị là đối 

tượng thanh tra nhằm mục đích vừa 

hoàn thành nhiệm vụ thanh tra, 

kiểm tra vừa giải quyết kịp thời các 

nhiệm vụ khác được giao. 

 B 

11.  
Ông Đỗ Trọng Hùng, 

Trưởng ban Ban Thi đua - 

Khen thưởng. 

Sáng kiến 1: Giải pháp nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ làm công 

tác thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa. 

 B 

Sáng kiến 2: Nâng cao năng lực 

công chức quản lý phòng Nội vụ 

các huyện ở tỉnh Thanh Hoá. 
 B 

12.  
Ông Nguyễn Giang Nam, 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ. 

Sáng kiến: Giải pháp nâng cao chất 

lượng cán bộ, công chức cấp xã, 

người hoạt động không chuyên 

trách và các chức danh khác ở cấp 

xã, ở thôn, tổ dân phố. 

 B 

13.  

Bà Lê Thị Huyền, Phó 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Thanh Hóa. 

 

Sáng kiến 1: Giải pháp nâng cao 

chất lượng hoạt động của các tổ 

chức tư vấn Ủy ban MTTQ các cấp 

tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 

2020. 

 B 

Sáng kiến 2: Kinh nghiệm vận 

động đồng bào công giáo nghèo 

đang sinh sống trên sông lên bờ ổn 

định  cuộc sống. 

 B 

14.  

Ông Nguyễn Văn Nam, 

Giám đốc Ban Quản lý 

Dự án đầu tư xây dựng 

các công trình nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn.  

Sáng kiến 1: Một số giải pháp 

trong học tập tư tưởng Hồ Chí 

Minh về “Trung thực, trách nhiệm; 

gắn bó với nhân dân; Đoàn kết, xây 

dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 

 B 

Sáng kiến 2: Nâng cao công tác 

quản lý chất lượng trong quá trình 
 B 
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TT 
Họ và tên, 

 chức vụ, đơn vị công tác 
Tên sáng kiến 

Xếp loại 

A B 

thi công đê kè biển. 

15.  

Ông Lê Hữu Viên, Phó 

Giám đốc Sở Tư pháp. 

 

Sáng kiến 1: Phương pháp xây 

dựng Quy trình kiểm tra tình hình 

thi hành pháp luật, xử lý vi phạm 

hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa”. 

 B 

Sáng kiến 2: Giải pháp nâng cao 

hiệu quả công tác theo dõi thi hành 

pháp luật và công tác kiểm tra xử lý 

vi phạm hành chính ở Thanh Hóa.   

 B 

16.  

Ông Hoàng Văn Truyền, 

Phó Giám đốc Sở Tư 

pháp. 

 

Sáng kiến 1: Nâng cao năng lực đội 

ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa. 

 B 

Sáng kiến 2: Tăng cường công tác 

quản lý Nhà nước đối với hoạt 

động đấu giá tài sản trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hoá. 

A  

17.  

Ông  Lê Thiện Quang, 

Trưởng phòng Tổ chức – 

Hành chính, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh. 

Sáng kiến: Một số giải pháp nâng 

cao hiệu quả  quản lý tài chính tại 

Đài Phát thanh và Truyền hình 

Thanh Hóa. 

 B 

18.  
Ông Nguyễn Ngọc Túy, 

Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ.  

Đề tài: Xây dựng Đề án phát triển 

khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 

2020-2025. 

A  

19.  

Ông Nguyễn Văn Hùng, 

Trưởng phòng Phát triển 

tiềm lực khoa học và 

Công nghệ, Sở Khoa học 

và Công nghệ.  

Đề tài: Giải pháp phát triển doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ khởi 

nghiệp gắn với thúc đấy hoạt động 

đổi mới sáng tạo. 

A  

20.  
Bà Nguyễn Thị Thắm, 

Phó Giám đốc Bệnh viện 

Phụ sản tỉnh Thanh Hóa.  

Đề tài: Nghiên cứu giá trị của 

Double test và Trible test trong 

sàng lọc một số dị tật bẩm sinh của 

thai nhi tại Bệnh viện Phụ sản 

Thanh Hoá năm  2017 - 2018. 

A  

21.  
Bà Ngô Thị Hồng Hảo, 

Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Sáng kiến: Giải pháp nâng cao chất 

lượng tập hợp, thu hút phụ nữ tham 

gia hoạt động Hội phụ nữ giai đoạn 

A  
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TT 
Họ và tên, 

 chức vụ, đơn vị công tác 
Tên sáng kiến 

Xếp loại 

A B 

Phụ nữ tỉnh. 2016 - 2021. 

22.  
Ông Lê Trọng Thụ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Đông Sơn. 

Sáng kiến: Xây dựng huyện đạt 

chuẩn nông thôn mới, nông thôn 

mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện 

Đông Sơn. 

A  

23.  
Ông Lê Ngọc Khánh, Chủ 

nhiệm Ủy ban kiểm tra 

Huyện ủy Đông Sơn. 

Sáng kiến: Một số giải pháp nâng 

cao chất lượng công tác kiểm tra, 

giám sát của Đảng ủy, Ủy ban 

Kiểm tra Đảng ủy cơ sở trên địa 

bàn huyện Đông Sơn. 

 B 

24.  
Ông Vũ Đức Kính, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Triệu Sơn. 

Sáng kiến: Một số giải pháp đẩy 

nhanh tiến độ các xã đạt chuẩn 

nông thôn mới năm 2020 trên địa 

bàn huyện Triệu Sơn. 

 B 

25.  
Ông Nguyễn Đức Long, 

Trưởng ban Tuyên giáo 

Huyện ủy Nông Cống. 

Sáng kiến: Một số giải pháp nhằm 

nâng cao chất lượng công tác giáo 

dục chính trị tư tưởng cho giáo viên 

ở huyện Nông Cống hiện nay. 

 B 

26.  
Bà Trịnh Thị Hoa, Phó 

Chủ tịch Liên đoàn lao 

động tỉnh Thanh Hóa. 

Sáng kiến: Tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác 

thanh niên trong tình hình mới trên 

địa bàn thành phố Thanh Hóa. 

 B 

27.  

Bà Nguyễn Thị Hiền, 

Trưởng Ban Tuyên giáo 

Thành ủy - Giám đốc 

Trung tâm Bồi dưỡng 

Chính trị thành phố Thanh 

Hóa. 

Sáng kiến: Nâng cao hiệu quả việc 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh trên 

địa bàn thành phố Thanh Hóa . 

 B 

28.  
Bà Đỗ Thị Bảy, Phó Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân 

thành phố Thanh Hóa. 

Sáng kiến: Đổi mới, nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả hoạt động của Hội 

đồng nhân dân thành phố Thanh 

Hóa. 

 B 

29.  

Ông Lê Đình Mão, Bí thư 

Đảng ủy - Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân phường 

Điện Biên, Thành phố 

Thanh Hóa. 

Sáng kiến: Một số giải pháp trong 

công tác lãnh đạo xây dựng Phường 

Điện Biên trở thành Phường kiểu 

mẫu. 

 B 



6 

 

TT 
Họ và tên, 

 chức vụ, đơn vị công tác 
Tên sáng kiến 

Xếp loại 

A B 

30.  

Ông Mai Văn Xuân, Bí 

thư Đảng uỷ phường Phú 

Sơn, thành phố Thanh 

Hóa. 

Sáng kiến: Một số giải pháp nâng 

cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực 

thuộc Đảng bộ phường Phú Sơn. 
 B 

31.  

Ông Hoàng Thế Hường, 

Chủ tịch Hội cựu chiến 

binh thành phố Thanh 

Hóa; 

Đề tài: Xây dựng mô hình tuyến 

phố kiểu mẫu về trật tự đô thị. 
A  

32.  
Ông: Lê Sỹ Nghiêm, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Hoằng Hóa. 

Sáng kiến: Giải pháp thực hiện 

nuôi trồng thủy sản nước lợ theo 

hướng bền vững trên địa bàn huyện 

Hoằng Hóa. 

 B 

33.  
Ông Chu Thế Sâm, Chủ 

nhiệm Ủy ban Kiểm tra 

Huyện ủy Hoằng Hóa. 

Sáng kiến: Tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát góp phần thực 

hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ 

huyện Hoằng Hóa nhiệm ký 2015-

2020”. 

 B 

34.  
Ông Lê Văn Dậu, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Nga Sơn. 

Sáng kiến: Cải cách hành chính 

cấp xã từ thực tiễn huyện Nga Sơn 

tỉnh Thanh Hóa. 
 B 

35.  
Ông Thịnh Văn Huyên, 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện Nga Sơn. 

Sáng kiến: Giải pháp nâng cao 

chất lượng xây dựng nông thôn mới 

nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 

trên địa bàn huyện Nga Sơn. 

 B 

36.  
Bà Phạm Thị Mai, Trưởng 

ban Tổ chức Huyện ủy 

huyện Quảng Xương. 

Sáng kiến: Một số giải pháp nâng 

cao chất lượng hoạt động của Văn 

phòng cấp ủy - Chính quyền cơ sở 

trên địa bàn huyện Quảng Xương. 

 B 

37.  

Bà Nguyễn Hồng Anh, Bí 

thư Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh 

huyện Quảng Xương. 

Sáng kiến: Một số giải pháp để tổ 

chức điểm vui chơi cho thanh thiếu 

nhi trên địa huyện Quảng Xương. 
A  

38.  
Ông Bùi Sỹ Thắng, Chủ 

tịch Hội Cựu chiến binh 

huyện Quảng Xương. 

Sáng kiến: Một số giải pháp nâng 

cao chất lượng xây dựng tổ chức 

Hội CCB cấp xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện Quảng Xương trong giai 

đoạn mới. 

 B 
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TT 
Họ và tên, 

 chức vụ, đơn vị công tác 
Tên sáng kiến 

Xếp loại 

A B 

39.  
Bà Đào Thị Lý, Chủ tịch 

Liên đoàn Lao động thành 

phố Sầm Sơn. 

Sáng kiến: Giải pháp phát triển 

đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ 

sở và xây dựng tổ chức công đoàn 

vững mạnh trên địa bàn thành phố 

Sầm Sơn. 

 B 

40.  

Ông Nguyễn Trọng Thấu, 

Chủ tịch Hội đồng quản 

trị - Tổng giám đốc Công 

ty Cổ phần Dụng cụ thể 

thao Delta. 

Sáng kiến: Nghiên cứu thiết kế 

mẫu mã sản phẩm bóng đá trong 

nhà thương hiệu Delta (Futsal Delta 

Pro). 

A  

41.  

Ông Nguyễn Văn Hưng, 

Chủ tịch Công ty TNHH 

Một thành viên Thủy lợi 

Bắc Sông Mã. 

Sáng kiến: Giải pháp quản lý tài 

sản cố định, công cụ, dụng cụ tại 

Công ty TNHH Một thành viên 

Thủy lợi Bắc Sông Mã. 

A  

42.  

Ông Lường Quốc Luận, 

Phó Giám đốc Công ty 

TNHH Một thành viên 

Thủy lợi Bắc Sông Mã. 

Sáng kiến: Nâng cao năng lực tư 

vấn thiết kế của cán bộ kỹ thuật 

trong Công ty TNHH Một thành 

viên Thủy lợi Bắc Sông Mã. 

 B 

43.  

Ông Trương Vạn Thành, 

Chủ tịch Hội đồng quản 

trị Công ty Cổ phần 

Thanh Hoa - Sông Đà. 

Sáng kiến: Một số giải pháp để 

đưa Xí nghiệp Thương mại và dịch 

vụ số 1 thuộc Công ty Cổ phần 

Thanh Hoa Sông Đà từ thua lỗ kéo 

dài đến kinh doanh hiệu quả và bền 

vững. 

A  

44.  

Ông Nguyễn Huy Nam, 

Chủ tịch Hội đồng quản 

trị Công ty Cổ phần Cấp 

nước Thanh Hóa. 

Sáng kiến: Chuyển đổi công nghệ 

phớt cơ khí thay thế Basitup làm 

kín tổng máy bơm nước./. 
A  
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