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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

* 

   Số 166-QĐ/VPTU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Phan Thiết, ngày 15 tháng 11 năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH 

về việc công nhận đề tài, sáng kiến năm 2017 

------- 
 

- Căn cứ Quyết định số 60-QĐ/VPTU, ngày 25/8/2016 của Văn phòng 

Tỉnh ủy ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Căn cứ Quyết định số 191-QĐ/VPTU, ngày 17/9/2013 của Văn phòng 

Tỉnh ủy ban hành Quy định về xét, công nhận sáng kiến trong cơ quan (sửa đổi 

bổ sung); 

- Căn cứ Quyết định số 162-QĐ/VPTU, ngày 02/11/2017 của Văn phòng 

Tỉnh ủy về việc thành lập Hội đồng xét sáng kiến cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy 

năm 2017; 

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Xét sáng kiến cơ quan ngày 15/11/2017; 

- Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tiếp dân, 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Công nhận 11 đề tài, sáng kiến năm 2017 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Kinh phí thưởng các đề tài, sáng kiến được công nhận năm 2017 

được trích từ Quỹ Khen thưởng cơ quan theo Quy chế sử dụng kinh phí tiết 

kiệm ban hành kèm theo Quyết định số 101-QĐ/VPTU, ngày 05/01/2017 của 

Văn phòng Tỉnh ủy.  

Điều 3. Trưởng các phòng và các đồng chí có đề tài, sáng kiến được công 

nhận tại Điều 1 thi hành Quyết định này./. 
                                                                                                                       

Nơi nhận:                                                        

- Như Điều 3;  

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);                                                                                                

- Các phòng thuộc cơ quan; 

- Kế toán cơ quan;                                                   

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                         

CHÁNH VĂN PHÒNG 

   

 
(đã ký và đóng dấu) 

 

 

 

Lê Tấn Lai 
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DANH SÁCH 

các đề tài, sáng kiến được công nhận năm 2017 

(kèm theo Quyết định số 166-QĐ/VPTU, ngày 15/11/2017 

của Văn phòng Tỉnh ủy) 

------- 

I- DANH SÁCH 04 ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN LOẠI A 

1. Đồng chí Lê Tấn Lai - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy: Có 01 sáng kiến: 

Có 08 bài viết đăng trên Website Tỉnh ủy: 

(1) “Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6): Bảo vệ rừng là bảo vệ 

cuộc sống của chính mình” đăng ngày 01/6/2017. 

(2) “Chính sách tín dụng vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Cứu cánh cho 

hộ nghèo” đăng ngày 16/8/2017. 

(3) “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số: 

Yêu cầu cấp bách đăng ngày 31/8/2017. 

(4) “An toàn thực phẩm: còn đó những nỗi lo” đăng ngày 13/9/2017. 

(5) “Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dại” đăng ngày 

18/9/2017. 

(6) “Hướng tới kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy 

(18/10/1930 - 18/10/2017): Làm theo lời Bác dạy” đăng ngày 05/10/2017. 

(7) Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, làm tốt công tác tham mưu, 

phục vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” đăng ngày 

05/10/2017. 

(8) “Nhức nhối tệ nạn ma túy” đăng ngày 09/10/2017. 

2. Các đồng chí: Trần Minh Hoài - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và  

Nguyễn Quang Hồng Vũ - Chuyên viên Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin: 

Đồng chủ trì thực hiện sáng kiến “Giải pháp kết nối hội nghị truyền hình trực 

tuyến 3 cấp”. 

3. Đồng chí Ngô Minh Hòa - Trưởng phòng Hành chính - Tiếp dân: Có 

02 sáng kiến:  

- Sáng kiến 1: Có 10 bài viết đăng trên Website Tỉnh ủy: 

(1) “Văn phòng cấp ủy các cấp cần làm gì để xứng đáng là cơ quan tham 

mưu, giúp việc đắc lực của cấp ủy?” đăng ngày 23/12/2016. 

(2) “Văn phòng Tỉnh ủy: Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng 

động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao” đăng ngày 

16/01/2017. 

(3) “Ra sức xây dựng Đảng bộ cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy ngày càng trong 

file:///G:/Index.aspx%3fID=18598&CatID=148
file:///G:/Index.aspx%3fID=18598&CatID=148
file:///G:/Index.aspx%3fID=18845&CatID=148


Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/ 

2 
 

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/ 

 

sạch, vững mạnh” đăng ngày 06/02/2017. 

(4) “Thi đua phải toàn diện, sâu sát, cụ thể, chuyển mạnh về cơ sở” đăng 

ngày 23/02/2017. 

(5) “Làm gì để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ?” đăng ngày 

19/4/2017. 

(6) “Đảng bộ cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy đưa việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả” 

đăng ngày 19/5/2017. 

(7) “Cần quan tâm chăm lo, quản lý và sử dụng đảng viên xuất ngũ” đăng 

ngày 19/9/2017. 

(8) “Bình Thuận: Chủ động triển khai các phương án phòng, chống và 

ứng phó với thiên tai” đăng ngày 26/9/2017. 

(9) “Bình Thuận: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 

tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” đăng ngày 

24/10/2017. 

(10) “Bình Thuận: Nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông những tháng cuối 

năm” đăng ngày 03/11/2017. 

- Sáng kiến 2: Chủ trì xây dựng Báo cáo số 193-BC/TU, ngày 06/7/2017 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 24 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, 

ngày 08/4/1993 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) về tăng cường chỉ 

đạo công tác văn phòng tỉnh ủy, thành ủy. 

II- DANH SÁCH 07 ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN LOẠI C 

1. Đồng chí Ngô Minh Hòa - Trưởng phòng Hành chính - Tiếp dân: Có 

04 sáng kiến:  

- Sáng kiến 1: Chủ trì xây dựng Báo cáo số 265-BC/VPTU, ngày 

28/7/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy về tổng kết 20 năm (1997 - 2017) thực hiện 

chiến lược cán bộ. 

- Sáng kiến 2: Chủ trì xây dựng Báo cáo số 281-BC/VPTU, ngày 

15/9/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy về tổng kết 14 năm (2003 - 2017) thực hiện 

Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 15/10/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường công tác phòng, chống nội gián trong tình hình mới. 

- Sáng kiến 3: Chủ trì xây dựng Báo cáo số 290-BC/VPTU, ngày 

16/10/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm (2012 - 2017) thực hiện 

Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương đảng (khóa XI) về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. 
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- Sáng kiến 4: Chủ trì xây dựng Đề án vị trí việc làm của Văn phòng Tỉnh 

ủy (Số 01-ĐA/VPTU, ngày 24/3/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy). 

2. Đồng chí Nguyễn Quốc Triều - Phó Trưởng phòng Tổng hợp: Chủ trì 

thực hiện sáng kiến “Nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ Thường trực 

Tỉnh ủy tiếp, làm việc với các đoàn khách nước ngoài”. 

3. Đồng chí Nguyễn Hữu Cường - Phó Trưởng phòng Cơ yếu - Công 

nghệ thông tin: Chủ trì thực hiện đề tài “Nâng cao năng lực, hiệu quả của 

Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh ủy”. 

4. Đồng chí Phạm Viết Diệu Thảo - Chuyên viên Phòng Hành chính - 

Tiếp dân: Chủ trì thực hiện sáng kiến “Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý, theo dõi hồ sơ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng 

Tỉnh ủy”./. 

------- 

 


