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THÔNG BÁO 

Kết quả họp Hội đồng sáng kiến đợt 2 năm 2022 

 

Ngày 03/12/2022, Hội đồng sáng kiến Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội tổ chức họp đợt 2 năm 2022 đánh giá sáng kiến của đồng tác giả và cá nhân 

cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng và tương đương, các đơn vị trực 

thuộc năm 2022. Sau khi nghe tóm tắt sáng kiến, trên cơ sở kết quả chấm điểm 

của các thành viên Hội đồng sáng kiến, ông Đàm Văn Chính, Phó Giám đốc Sở, 

Chủ tịch Hội đồng kết luận công nhận sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc 

đối với các đồng tác giả như sau:  

1. Đồng tác giả: Bùi Thị Kiều Dung; Sầm Mai Phương; Đoàn Thị 

Hương Ly, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn 

Sáng kiến: “Nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động giao dịch 

việc làm của đồng sáng kiến”  

Điểm bình quân: 45/100 điểm    Xếp loại: Yếu  

Lý do: Tên sáng kiến và nội dung không trùng khớp và tên đề tài chưa 

phản ánh đúng sáng kiến. 

Còn nhầm lẫn giữa nhiệm vụ phải thực hiện và sáng kiến. Chưa nêu được 

tính mới, tính sáng tạo, chưa có số liệu minh chứng hiệu quả của sáng kiến về số 

lượng, kinh phí… 

2. Đồng tác giả: Hoàng Thị Bích Loan; Vi Hoài Nam; Hoàng Hồng 

Hạnh, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn 

Sáng kiến: “Điểm tra cứu thông tin chính sách Bảo hiểm thất nghiệp, 

chính sách lao động việc làm, Dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm tại các xã, 

phường trên địa bàn thành phố”  

Điểm bình quân: 83,0/100 điểm   Xếp loại: Tốt 

 3. Đồng tác giả: Hoàng Thị Hải; Vy Thị Hồng Trinh, Phòng Lao 

động, Việc làm - BHXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Sáng kiến: “Quy trình phối hợp thực hiện giải quyết và chi trả trợ cấp 

thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn của phòng LĐVL-

BHXH”  

Không đánh giá. 

Lý do: Không công nhận sáng kiến vì tại khoản 5, Điều 2 Nghị định số 

13/2012/NĐ-CP, ngày 02/3/2022 của Chính phủ Ban hành Điều lệ sáng kiến từ 
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ngữ “Tác giả sáng kiến” được hiểu như sau: “là người trực tiếp tạo ra sáng kiến 

bằng chính lao động của mình. Đồng tác giả sáng kiến là những tác giả cùng 

nhau tạo ra sáng kiến”. 

Vậy, căn cứ vào Thông báo số 125/TB-SLĐTBXH, ngày 09/9/2021 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về kết luận cuộc họp xem xét, giải quyết những 

khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm thất 

nghiệp, trong đó Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao Trung tâm Dịch vụ 

việc làm xây dựng Dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành, sau đó xin ý kiến tham 

gia góp ý dự thảo quy chế của Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh và ban hành. 

Trường hợp tác giả chứng minh được sáng kiến trên là của tác giả, cần 

phải có minh chứng cụ thể, trình Hội đồng xem xét, quyết định. 

4. Đồng tác giả: Mã Minh Tuấn; Vũ Kim Dung; Đặng Thu Hoài, 

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn  

Sáng kiến: “Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

Hành chính - Quản trị”  

Điểm bình quân: 41,0/100 điểm   Xếp loại: Yếu 

Lý do: Phần nêu vấn đề chưa ngắn gọn, xúc tích, chưa đưa ra được các 

giải pháp đang áp dụng hiện nay. Cơ sở lý luận sơ sài. Không có tính mới, tính 

sáng tạo.  

5. Tác giả: Chu Văn Sự, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn 

Sáng kiến: “Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý, giáo dục 

nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp”  

Điểm bình quân: 33,0/100 điểm   Xếp loại: Yếu 

Lý do: Báo cáo trình bày nhiều lỗi, sáng kiến không có tính mới, sáng tạo 

chủ yếu là nêu trách nhiệm phải thực hiện của viên chức tại Cơ sở BTXH. 

6. Đồng tác giả: Hoàng Thị Nhất; Nguyễn Thế Nam; Nguyễn Anh 

Tuấn, Cơ sở Cai nghiện ma tuý tỉnh Lạng Sơn 

Sáng kiến: “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác can thiệp lạm dụng ma tuý tổng hợp dạng Amphetamin (ATS) cho học viên 

cai nghiện ma tuý tại Cơ sở Cai ma tuý tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay” 

Điểm bình quân: 67,5/100 điểm   Xếp loại: Trung bình 

7. Đồng tác giả: Hoàng Văn Thả; Nông Văn Đạt; Nguyễn Nhật Quân, 

Cơ sở Cai nghiện ma tuý tỉnh Lạng Sơn  

Sáng kiến “Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn sạch tại Cơ sở Cai nghiện ma 

tuý tỉnh Lạng Sơn để tạo hoạt động lao động trị cho học viên cai nghiện ma tuý” 

Điểm bình quân: 76,8/100 điểm    Xếp loại: Khá 

8. Đồng tác giả: Diệp Tuyết Lan; Hoàng Thị Điệp, Cơ sở Bảo trợ xã 

hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn 
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Sáng kiến: “Nâng cao giải pháp tổ chức điều hành, đổi mới trong công 

tác tiếp nhận, hỗ trợ công dân Việt Nam do phía Trung Quốc trao trả tại Cơ sở 

Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn” 

Điểm bình quân: 34,5/100 điểm    Xếp loại: Yếu 

Lý do: Báo cáo sáng kiến được trình bày theo quy định. Sáng kiến chưa 

nêu rõ được tính mới, tính sáng tạo, chủ yếu là thực hiện nhiệm vụ thường 

xuyên theo quy định (Quy định số 61; Phương án 98). Các bước tại sáng kiến 

đều thực hiện theo quy trình tại Phương án 98,  

- Không đánh giá được hiệu quả về thời gian, nhân lực, kinh tế - xã hội.  

9. Tác giả: Nguyễn Tiến Thiệp, Trung tâm Điều dưỡng Người có công 

Sáng kiến: “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức điều dưỡng 

bằng hệ thống loa thông báo tại các phòng nghỉ Trung tâm Điều dưỡng Người 

có công Lạng Sơn”  

Điểm bình quân: 73,0 /100 điểm    Xếp loại: Khá  

Trên đây là Thông báo họp Hội đồng sáng kiến đợt 2 năm 2022, căn cứ 

kết quả họp, Hội đồng sáng kiến trình Giám đốc Sở ban hành quyết định công 

nhận sáng kiến đối với tác giả và các đồng tác giả có sáng kiến năm 2022./. 
 

 

Nơi nhận:  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng và tương đương; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trường CĐN Lạng Sơn; 

- Lưu: VT (LTH).                                   

TM. HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ LĐ-TB&XH 

Đàm Văn Chính 
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