DANH SÁCH SÁNG KIẾN
ĐƯỢC CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số: 719 /QĐ-SNN ngày 13 /12/2021 của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang)
1. Sáng kiến: Chỉ đạo rà soát, nghiên cứu tích hợp một số cơ chế, chính
sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tác giả: Ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
2. Sáng kiến: Giải pháp đề xuất sáp nhập, hợp nhất các phòng, đơn vị có
chức năng, nhiệm vụ tương đồng để tinh giản tối đa đầu mối các đơn vị thuộc và
trực thuộc Sở.
Nhóm tác giả:
- Ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ông Trần Hữu Tùng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và
PTNT;
3. Sáng kiến: Tổ chức hội nghị tọa đàm tuyên truyền về cải cách hành
chính, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính.
Nhóm tác giả:
- Ông Nguyễn Công Hàm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ông Nguyễn Anh Tuấn- Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông
nghiệp và PTNT;
- Bà Nguyễn Diệu Vân - Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông
nghiệp và PTNT;
4. Sáng kiến: Giải pháp giao đơn vị kiêm nhiệm trực tiếp triển khai thực
hiện các cơ chế chính sách bảo vệ và phát triển rừng theo Chương trình phát
triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025.
Nhóm tác giả:
- Bà Mai Thị Hoàn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Phong - Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm lâm;
5. Sáng kiến: Giải pháp xây dựng các chỉ tiêu, Bộ tiêu chí giám sát để
xây dựng Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm
nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo
chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tham mưu xây dựng
Kế hoạch triển khai Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
Nhóm tác giả:
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- Ông Ma Văn Kiều - Chuyên viên phòng Kế hoạch, tài chính Sở Nông
nghiệp và PTNT;
- Bà Trần Thị Thanh Huyền - Chuyên viên phòng Kế hoạch, tài chính Sở
Nông nghiệp và PTNT.
6. Sáng kiến: Tham mưu giải pháp tích hợp 137 quy trình nội bộ, quy
trình liên thông trong giải quyết các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý
nhà nước của Sở từ 09 Quyết định đã được công bố trước đây để trình UBND
tỉnh công bố đồng nhất vào một Quyết định
Nhóm tác giả:
-Bà Lê Thị Thanh Nhàn - Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Bà Nguyễn Thị Thảo - Nhân viên Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT;
7. Sáng kiến: Tham mưu giải pháp để khai thác sử dụng hiệu quả, tiết
kiệm Hệ thống họp trực tuyến đáp ứng kịp thời được yêu cầu nhiệm vụ của Sở
Nhóm tác giả:
- Bà Nguyễn Thị Khánh Vân - Chuyên viên CNTT, Văn phòng Sở Nông
nghiệp và PTNT;
- Bà Nguyễn Thị Thảo - Nhân viên Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT;
8. Sáng kiến: Tham mưu giải pháp nhân rộng mô hình áp dụng tiêu
chuẩn VietGAP trong nuôi trồng thủy sản
Tác giả: Bà Đoàn Thị Huệ - Công chức biệt phái, Chi cục Chăn nuôi thú
y và Thủy sản.
9. Sáng kiến: Tham mưu giải pháp kết nối, thúc đẩy tiêu thụ cá đặc sản,
cá có giá trị kinh tế trong điều kiện ảnh hưởng dịch bệnh;
Tác giả: Ông Đặng Xuân Cảnh - Chuyên viên, Chi cục Chăn nuôi thú y và
Thủy sản.
10. Sáng kiến: Đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ các xã khu vực nông
thôn xây dựng đường giao thông ngõ, xóm
Tác giả: Ông Lê Hải Nam - Chi cục trưởng, Chi cục Phát triển nông thôn.
11. Sáng kiến: Đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ các chủ thể sản phẩm
thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
Tác giả: Bà Ngô Tuyết Nhung - Phó Chi cục trưởng, Chi cục Phát triển
nông thôn.
12. Sáng kiến: Đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ xây d ựng bể Biogas
hoặc bể tự hoại cho các hộ gia đình nông thôn
Tác giả: Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó trưởng phòng Kinh tế hợp tác và
Hành chính tổng hợp, Chi cục Phát triển nông thôn.
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13. Sáng kiến: Tham mưu đề xuất mực tiêu, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai
đoạn 2021-2025 gắn với việc ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh để tập trung
chỉ đạo thực hiện.
Tác giả: Ông Trần Gia Lam – Trưởng phòng Phát triển nông thôn, Chi
cục Phát triển nông thôn.
14. Sáng kiến: Tham mưu giải pháp xây dựng hệ thống bảng biểu tuyên
truyền trình tự hồ sơ tham gia đánh giá, phân hạng, nâng hạng đến các chủ thể
và nhân dân trên địa bàn tỉnh
Tác giả: Ông Vi Thế Truyền - Phó trưởng phòng Phát triển nông thôn,
Chi cục Phát triển nông thôn.
15. Sáng kiến: Đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ các hợp tác xã vay
vốn để phát triển sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên
Tác giả: Bà La Thị Duyên - Chuyên viên, Chi cục Phát triển nông thôn.
16. Sáng kiến: Tham mưu hệ thống các chỉ tiêu mục tiêu, nhiệm vụ, giải
pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản để
xây dựng Đề án củng cố, đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên
địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Tác giả: Bà Lê Thị Quỳnh Mai - Trưởng phòng Kinh tế hợp tác và Hành
chính tổng hợp, Chi cục Phát triển nông thôn.
17. Sáng kiến: Xây dựng hệ thống bảng biểu làm cơ sở hướng dẫn tiêu
chuẩn hóa các sản phẩm; đánh giá thực trạng trong quản lý và tuân thủ nhữn g
quy định của nhà nước thuộc các lĩnh vực ngành, đơn vị quản lý trong sản xuất
chế biến, kinh doanh.
Tác giả: Ông Nguyễn Văn Quy - Chuyên viên, Chi cục Phát triển nông thôn.
18. Sáng kiến: Giải pháp bảo vệ rừng tại gốc trên địa bàn xã Tràng Đà,
thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Tác giả: Ông Nguyễn Ngọc Tú - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố
Tuyên Quang, Chi cục Kiểm lâm.
19. Sáng kiến: Tổ chức xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của
mạng lưới cộng tác viên tại cơ sở để phát hiện các tổ chức, cá nhân có hành vi
vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp
Tác giả: Ông Ma Phúc Sáng - Kiểm lâm viên, Hạt Kiểm lâm huyện
Chiêm Hóa, Chi cục Kiểm lâm.
20. Sáng kiến: Tham mưu giải pháp sử dụng bản đồ lâm nghiệp hai trong
một trên điện thoại thông minh để áp dụng vào công tác quản lý, bảo vệ rừng
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Nhóm tác giả:
-Ông Phạm Tường Văn - Kiểm lâm viên, Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn,
Chi cục Kiểm lâm.
- Bà Vũ Thị Vân Anh- Kiểm lâm viên, Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn, Chi
cục Kiểm lâm.
21. Sáng kiến: Giải pháp huy động nguồn lực thực hiện Đề án “trồng 1
tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn huyện Sơn Dương.
Nhóm tác giả:
- Ông Lê Hồng Long, Hạt trưởng, Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương, Chi
cục Kiểm lâm.
- Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Hạt trưởng, Hạt Kiểm lâm huyện Sơn
Dương, Chi cục Kiểm lâm.
22. Sáng kiến: Tham mưu giải pháp hạn chế suy giảm phẩm cấp tài sản
là tang vật, phương tiện tịch thu do vi phạm pháp luật trong kho của Đội Kiểm
lâm cơ động và PCCCR, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang.
Nhóm tác giả:
- Bà Lê Thị Ánh Thu - Văn thư, thủ quỹ, thủ kho Đội Kiểm lâm Cơ động
và PCCCR, Chi cục Kiểm lâm.
- Bà Triệu Thị Linh - Kế toán Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR, Chi cục
Kiểm lâm.
23. Sáng kiến: Tham mưu giải pháp kết nối, tiêu thụ sản phẩm nông sản,
sản phẩm OCOP trên sàn thương mại điện tử (Voso của Bưu chính Viettel,
PostMart của Bưu điện Việt Nam).
Tác giả: Ông Trần Văn Thông - Trưởng phòng Quản lý chất lượng và
thương mại nông sản, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản.
24. Sáng kiến: Giải pháp xây dựng chuỗi liên kết, mở cửa hàng bán sản
phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.
Tác giả: Ông Lê Quang Đại - Chuyên viên, Chi cục Quản lý chất lượng
nông lâm sản và Thủy sản.
25. Sáng kiến: Tham mưu, đề xuất giống lúa, ngô có nhiều ưu điểm vượt
trội, phù hợp với điều kiện canh tác tại tỉnh vào cơ cấu giống của tỉnh.
Tác giả: Bà Dương Thị Thanh Huyền - Chuyên viên, Chi cục Trồng trọt
và Bảo vệ thực vật.
26. Sáng kiến: Ứng dụng hỗ trợ điều tra thực địa GEOPFES để hỗ trợ công
tác điều tra thực địa trong các công tác điều tra, quy hoạch Nông lâm nghiệp.
Tác giả: Bà Phạm Thu Hường - Phó Giám đốc, Trung tâm điều tra thiết
kế Nông lâm nghiệp.
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27. Sáng kiến: Ứng dụng công cụ PXTsoftBasemapServer trong công tác
xây dựng bản đồ hiện trạng rừng bằng ảnh vệ tinh mới nhất trực tiếp trên phần
mềm bản đồ Mapinfo không cần thông qua phần mềm trung gian Google Earth.
Tác giả: Ông Hoàng Trọng Huy - Viên chức, Trung tâm điều tra thiết kế
Nông lâm nghiệp.
28. Sáng kiến: Giải pháp nâng cấp phần mền quản lý khách hàng
aquasoft
Nhóm tác giả:
- Ông Phạm Văn Toàn - Giám đốc, Trung tâm nước sạch và VSMTNT;
- Ông Trần Trung Bắc - Phó GĐ Trung tâm nước sạch và VSMTNT;
- Ông Cao Xuân Huy - Trưởng phòng Kế hoạch-Kỹ thuật-Tổng hợp,
Trung tâm nước sạch và VSMTNT;
29. Sáng kiến: Tham mưu giải pháp lọc dữ liệu kiểm đếm kết quả đầu ra
thuộc chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên
kết quả.
Tác giả:
- Bà Đỗ Thu Hiền - Viên chức, Trung tâm nước sạch và VSMTNT;
30. Sáng kiến: Tham mưu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm
2020 kéo dài sang năm 2021 Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước
sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).
Tác giả:
- Bà Cao Diệu Linh - Kế toán, Trung tâm nước sạch và VSMTNT;
31. Sáng kiến: Đề xuất và tổ chức thực hiện Mô hình “Liên kết sản xuất
và bao tiêu sản phẩm ngô sinh khối” năm 2021
Tác giả:
- Bà Nguyễn Thị Kim - Phó Giám đốc, Trung tâm khuyến nông.
32. Sáng kiến: Đề xuất và tổ chức thực hiện Mô hình “Liên kết sản xuất
và bao tiêu sản phẩm dưa chuột” năm 2021
Nhóm tác giả:
- Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc, Trung tâm khuyến nông;
- Ông Vũ Thành Lâm - Viên chức, Trung tâm khuyến nông.
----------------------------------

