
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Số:              /QĐ-SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Hà Nam, ngày     tháng 10 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận sáng kiến năm 2021 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban 

hành Điều lệ sáng kiến; 

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 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 02/3/2012 của 

Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến;  

 Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam: Số 46/2014/QĐ - UBND 

ngày 16/10/2014 về việc quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; số 45/2016/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2016, số 22/2019/QĐ-UBND ngày 01/8/2019, số 23/2021/QĐ-

UBND ngày 10/8/2021 về việc quy định và điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Hà Nam; 

 Căn cứ kết quả xét duyệt và đề nghị công nhận sáng kiến của Hội đồng 

xét duyệt sáng kiến Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021; 

 Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1: Công nhận sáng kiến cơ sở năm 2021 cho 11 sáng kiến của 11 cá 

nhân thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tỉnh Hà Nam. 

(Có danh sách kèm theo) 

 Điều 2: Sáng kiến cấp cơ sở là căn cứ để đánh giá cán bộ, công chức, viên 

chức, xét khen thưởng và đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh. 

 Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Chánh Thanh tra Sở, 

Trưởng các Phòng, Trung tâm thuộc Sở và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu VT, TTS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Lượng 



DANH SÁCH 

Công nhận sáng kiến cấp Sở năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SKHĐT ngày      /10/2021  

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam) 

 

STT Tên sáng kiến Tác giả/Chức danh/Đơn vị Ghi chú 

1 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, 

Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-

XH và dự toán NSNN năm 2021 

Ông Nguyễn Văn Lượng - Giám 

đốc Sở. 
 

2 

Xây dựng Kế hoạch hành động triển khai 

Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về 

tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hà Nam 

năm 2021 

Ông Lê Đức Phúc - Phó Giám 

đốc Sở 
 

3 

Xây dựng Đề án tinh gọn bộ máy cơ quan 

theo Nghị định 107/2020 của Chính Phủ (Đề 

án sắp xếp, tinh giản đầu mối các phòng 

trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam). 

Bà Ngô Thị Hương Lan – Phó 

Giám đốc Sở. 
 

4 
Dự thảo Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng 

Ông Đinh Chí Hòa - Trưởng 

phòng Tổng hợp - Quy hoạch 
 

5 

Đánh giá Nghị quyết số 07-NQ/TU về đẩy 

mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng 

tâm là dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y 

tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch giai 

đoạn 2016-2025; Xây dựng dự thảo Nghị 

quyết về đẩy mạnh phát triển thương mại - 

dịch vụ, trọng tâm là du lịch và logistics tỉnh 

Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030. 

Bà Nguyễn Thị Hà - Trưởng 

phòng Kinh tế ngành và Hạ tầng 

cơ sở. 

 

6 

Chương trình hành động cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-

2025  

Bà Phạm Thị Thu Hà – Trưởng 

phòng Đăng ký Kinh doanh 
 

7 

Tham mưu xây dựng quy định về thành lập 

Hội đồng thẩm định và Quy chế hoạt động 

của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư 

các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư 

công tỉnh Hà Nam 

Bà Lương Thị Thúy – Phó 

Trưởng phòng Kinh tế ngành và 

Hạ tầng cơ sở. 

 

8 
Kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tham 

nhũng năm 2021 

Ông Nguyễn Như Uy - Chánh 

Thanh tra Sở 
 



9 

Tham mưu kế hoạch, chương trình đào tạo, 

tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua 

mạng 

Ông Nguyễn Hoài Nam – 

Trưởng phòng Thẩm định và 

Giám sát đầu tư. 

 

10 

Tham mưu xây dựng Kế hoạch số lượng 

người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công 

lập năm 2022 

Ông Trần Quang Huy - Phó 

Giám đốc phụ trách Trung tâm 

Xúc tiến và Tư vấn đầu tư 

 

11 

Tham mưu xây dựng quy định chính sách hỗ 

trợ đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng và 

xây dựng các công trình thu gom, xử lý 

nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Ông Đặng Văn Hồng - Trưởng 

phòng Hợp tác đầu tư 
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