ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG LÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2675 /QĐ-UBND

Sông Lô, ngày 24 tháng 12 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận Sáng kiến kinh nghiệm cấp Cơ sở lĩnh vực KT-XH năm 2020
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SÔNG LÔ
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 Quyết định số 583/QĐ-HĐSK ngày 12/3/2015 của Hội đồng Sáng kiến tỉnh
ban hành Quy chế về tổ chức hoạt động của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ
2015-2019; Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
ban hành Quy định quản lý hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;
Căn cứ Quyết định số 2189A/QĐ-CTUBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND
huyện Sông Lô v/v Về việc thành lập hội đồng đánh giá sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở
huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc;
Căn cứ Biên bản họp hội đồng đánh giá sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2020
họp ngày 21/12/2020;
Xét đề nghị của thường trực Hội đồng đánh giá SKKN huyện tại văn bản số 02/TTrHĐSKK ngày 21/12/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận sáng kiến kinh nghiệm của 24 cá nhân (có danh sách kèm theo)
đạt sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2020.
Điều 2. Hội đồng đánh giá sáng kiến kinh nghiệm huyện cấp giấy chứng nhận sáng
kiến kinh nghiệm cấp huyện cho các tác giả có tên tại Điều 1 Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ông (Bà) Chánh văn phòng HĐND-UBND
huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ
Quyết định thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND huyện (b/c);
- TT HĐTĐKT huyện;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTHT.

CHỦ TỊCH

Lê Quang Nghiệp

DANH SÁCH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP CƠ SỞ 2020
(Đính kèm QĐ số 2675/QĐ-UBND ngày 24/12 /2020 của Chủ tịch UBND huyện)

Tác giả

STT

1

Lê Quang Nghiệp
đồng sáng kiến
Bùi Văn Thọ

2

Triệu Văn Chúc

3

Nguyễn Ngọc Khang

4

Đỗ Huy Chiến

5

Trần Văn Tuyên

6

Triệu Toàn Tăng

7

Lê Trung

8

Nguyễn Văn Bắc

9

Phùng Thị Thúy Mai

10

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Tên sáng kiến kinh nghiệm

Một số giải pháp trong việc thực hiện
quy trình tiếp nhận các thủ tục hành
chính tại Trung tâm Hành chính công
huyện Sông Lô trong thời gian tới

Tăng cường công tác quản lý nhà nước
trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói chung
và huyện Sông Lô nói riêng giai đoạn
2019-2020
Một số giải pháp đẩy mạnh Chượng
trình xây dựng NTM trên địa bàn
huyện Sông Lô
Đổi mới và nâng cao chất lượng kỳ
họp HĐND huyện
Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với
hoạt động của Hội nông dân Việt Nam trong
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông
nghiệp, nông thôn
Tăng cường sử dụng công nghệ hiện
đại để giảng dạy lý luận chính trị ở
Ban Tuyên giáo cấp huyện trong
điều kiện dịch bệnh Covid-19
Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công
tác phát triển đoàn viên và thành lập
công đoàn cơ sở giai đoạn 2015-2020
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả
công tác giám sát, phản biện xã hội của
MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính
trị huyện Sông Lô theo Quyết định
217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ
chính trị
Nâng cao chất lượng phong trào thi đua
SXKDG, đoàn kết giúp nhau xóa đói,
giảm nghèo và làm giàu chính đáng
Giải pháp nâng cao chất lượng xây
dựng tổ chức cơ sở đảng ở huyện Sông
Lô

Chức vụ, đơn vị
công tác

-Phó Bí thư
huyện ủy- Chủ
tịch UBND
huyện
- Chánh Văn
phòng HĐNDUBND huyện
Phó chủ tịch
UBND huyện
Phó chủ tịch
UBND huyện
Phó chủ tịch
HĐND huyện
Trưởng ban Dân
Vận – Chủ tịch
MTTQ
Trưởng Ban
Tuyên Giáo
Chủ tịch Liên
đoàn lao động
Phó Chủ tịch
UBMTTQ Việt
Nam
Phó chủ tịch Hội
Nông dân
Chuyên viên ban
Tổ Chứ Huyện
ủy

11

Bùi Thị Vân

12

Nguyễn Xuân Dũng

13

Nguyễn Thị Thanh Tâm

14

Hoàng Mạnh Hồng

15

Nguyến Tiến Thọ
đồng sáng kiến
Nguyễn Duy Tiến

16

Phan Quang Tài

17

Vũ Văn Tuấn

18

Trần Hồng Phương

19

Lê Thị Mai

20

Lê Văn Xuân

21

Nguyễn Bằng

22

Phùng Minh Đức

23

Nguyễn Hữu Mạnh

24

Lê Thị Kim Huệ

Một số giải pháp nâng cao chất lượng
hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;
Ban Giám sát đầu tư cộng động hiện
nay
Tăng cường công tác quản lý để nâng
cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu
quả công việc
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất
lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở
Công tác tiếp dân, phân loại và xử lý
đơn khiếu nại, tố cáo
Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định
Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ
1/500
Nâng cao chất lượng thảo luận tại kỳ
họp HĐND
Nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền
vững với phương pháp đo lường nghèo
đa chiều trên địa bàn huyện Sông Lô
giai đoạn 2016-2020 và những năm
tiếp theo
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác
tập hợp đoàn kết thanh niên khu vực
Nông thôn Huyện Sông Lô trong giai
đoạn hiện nay
Giải pháp chuẩn hóa chất lượng xét
nghiệm tại các bệnh viện công lập trên
địa bàn huyện Sông Lô
Các giải pháp Tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác cựu chiến
binh Việt Nam trong giai đoạn cách
mạng mới
Các giải pháp Nâng cao hiệu quả công
tác dân vận của cơ quan Nhà nước các
cấp
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức trong giai đoạn
hiện nay
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Phó Chủ tịch Ủy
ban MTTQ Việt
Nam
Giám đốc Trung
tâm VH-TT-TT
huyện
Chuyên viên ban
Tổ Chứ Huyện
ủy
Phó Chánh
Thanh tra
- Phó trưởng
phòngKTHT
-Trưởng phòng
KTHT
Phó Chủ tịch
HĐND huyện
Phó trưởng phòng
LĐ-TB&XH
huyện

Phó Bí thư
Huyện đoàn
huyện Sông Lô
Phó Chánh Văn
phòng UBND
huyện
Phó Trưởng Ban
Dân vận Huyện
ủy
Phó Trưởng Ban
Dân vận Huyện
ủy
Chuyện viên
phòng Nội Vụ

Phó trưởng
phòng Tư pháp
Ứng dụng công nghệ thông tin trong Chuyên viên
quản lý hành chính Nhà nước
phòng Văn hóa
TT

(Ấn định 24 Sáng kiến kinh nghiệm)

