
  

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

Số:         /QĐ-STC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày       tháng       năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Công nhận đề tài, sáng kiến kinh nghiệm  

được áp dụng có hiệu quả trong công tác năm 2021  

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 

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

Điều lệ Sáng kiến; 

Căn cứ Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Tài chính; Quyết định 4/2021/QĐ-UBND ngày 03/03/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Nam Định, ban hành kèm theo Quyết 

định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định; 

Căn cứ biên bản làm việc của Hội đồng Giám khảo đề tài, sáng kiến kinh 

nghiệm của Sở Tài chính tỉnh Nam Định ngày 31/12/2021; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Công nhận các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm do cán bộ, công chức Sở 

Tài chính đã đăng ký và được Hội đồng Giám khảo đề tài, sáng kiến kinh nghiệm 

thông qua tại buổi làm việc ngày 31/12/2021 được áp dụng có hiệu quả trong thực 

tiễn (có danh sách kèm theo). 

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

Điều 3. Ông Chánh Văn Phòng, ông/bà thành viên trong Hội đồng, ông/bà có đề 

tài, sáng kiến kinh nghiệm đã được thông qua chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu: VT, VP.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thành Trung 

 

 



  

DANH SÁCH ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐƯỢC ÁP DỤNG 

CÓ HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC NĂM 2021  
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-STC, ngày       tháng        năm 2021 của Sở Tài chính) 

 

 

TT Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị 

1 

Nâng cao hiệu quả giám sát tài chính đối với các 

doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ trực thuộc UBND tỉnh Nam Định 

Vũ Thị Thái,  

Hoàng Thị Hằng,  

Nguyễn Diệu Hoa 

Phòng Tài chính 

doanh nghiệp 

2 
Giải pháp cải thiện năng lực tài chính tại Công ty 

TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Nam Định 
Hoàng Thị Hằng   

3 

Những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý tài 

chính ngân sách xã qua công tác thanh tra tài 

chính trong năm 2021; giải pháp khắc phục 

những tồn tại, hạn chế trong năm 2022 và những 

năm tiếp theo 
Nguyễn Văn Huỳnh 

Thanh tra Sở 

 

 

4 

Một số kỹ năng khi thanh tra, kiểm tra doanh 

nghiệp trong năm 2021; tài liệu biên soạn tập 

huấn công tác quản lý tài chính ngân sách xã. 

5 
Nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra tài 

chính 

Ngô Đình Khánh 

6 

Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thu, 

chi đối với các đơn vị Bệnh viện, Trung tâm Y tế 

trên địa bàn tỉnh 

7 
Nâng cao chất lượng công tác thanh tra ngân 

sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Nam Định 
Nguyễn Thị Giang 

8 

Giải pháp xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 

2021 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng 

đất, tiền thu đất trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Nguyễn Văn Quân 

Nguyễn Thị Kim 

Luân;  

Phạm Thị Thúy Hằng; 

Trần Thị Phương 

Thảo 

Ban Giám đốc, 

Phòng Quản lý 

giá 

9 

Giải pháp thẩm định phương án giá cụ thể sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên 

địa bàn tỉnh Nam Định 

Nguyễn Văn Quân 

Nguyễn Thị Kim 

Luân;  
Phòng Quản lý 

giá 

10 
Giải pháp trong việc thẩm định giá bán lẻ nước 

sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nam Định 
Phạm Thị Thúy Hằng 

11 

Tăng cường công tác lập quyết toán dự án đầu tư 

hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn 

tỉnh Nam Định 

Phạm Minh Hạnh 
Phòng Tài chính 

đầu tư 



  

 
Giải pháp huy động nguồn lực tài chính xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nam Định 
Trần Duy Thái 

12 
Giải pháp nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư 

công trên địa bàn tỉnh Nam Định 

13 

Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ quyết toán dự 

án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Nam Định 
Phạm Thị Hà 

14 

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây 

dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước 

tại tỉnh Nam Định 

15 

Đổi mới phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các 

khoản thu và nhiệm vụ chi các cấp ngân sách tỉnh 

Nam Định năm 2022 

Phạm Thành Trung Ban Giám đốc 

16 
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu, chi ngân 

sách xã tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 

Nguyễn Phúc Thọ 

Phòng Quản lý 

ngân sách 

17 

Nâng cao công tác tiết kiệm chi thường xuyên 

ngân sách địa phương để bổ sung vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Nam Định 

18 

Một số nguyên nhân và giải pháp hạn chế nợ 

đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn 

mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam 

Định 

Đỗ Thị Dung 

19 

Giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác theo 

dõi, đối chiếu đóng BHXH, BHYT, BHTN của 

cán bộ công chức; nhân viên với BHXH Nguyễn Thị Quyên 

Văn phòng Sở 
20 

Giải pháp nâng cao hiệu quả trong làm việc dịch 

vụ công với kho bạc nhà nước 

21 
Giải pháp về công tác bảo quản, quản lý chứng từ 

sổ sách kế toán Nguyễn Thị Thanh 

Hoa 
22 

Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế chi tiêu nội 

bộ 

23 

Ứng dụng sổ nhật ký chung và phần mềm Excel 

trong công tác xét duyệt và thẩm định quyết toán 

ngân sách nhà nước 

Phạm Thanh Bình 

Phạm Thị Thúy 

Nguyễn Quốc Hùng 

Lê Thị Lan Phương 

Roãn Đình Của 
Phòng Tài chính -

HCSN 

24 

Đổi mới nội dung trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt danh mục mua sắm máy móc, 

trang thiết bị y tế 

Lê Thị Lan Phương 

Phạm Thị Thúy 

Roãn Đình Của 

Nguyễn Quốc Hùng 



  

25 

“Giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác 

triển khai thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND 

ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển 

khai thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh” 

Vũ Thiện Phúc 

Phòng Quản lý 

Công sản, Tin học 

và Thống kê 

26 
“Giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách 

hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản công” 
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