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SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH QUẢNG NINH 

HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 

 

Số: 51/TB-LĐTBXH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 5 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO 
Kết quả xem xét Phiếu đăng ký sáng kiến năm 2020 

 

 

Căn cứ Quyết định số 2292/QĐ-LĐTBXH ngày 28/11/2017 của Sở Lao 

động - TB&XH “V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến cơ 

quan Sở Lao động - TB&XH”; Hướng dẫn số 2790/HD-LĐTBXH ngày 

28/11/2017 của Sở Lao động - TB&XH “Hướng dẫn xét công nhận sáng kiến, 

sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở”;  

Căn cứ kết quả họp xem xét Phiếu đăng ký sáng kiến năm 2020 của các tác 

giả đã gửi về Văn phòng Sở, Hội đồng sáng kiến Sở Lao động - TB&XH thông 

báo kết quả như sau:  

1. Có 13 sáng kiến được đồng ý cho thực hiện trong năm 2020; 

2. Có 04 sáng kiến cần phải sửa tên đề tài theo yêu cầu của Hội đồng sáng 

kiến Sở để triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng; 

3. Có 09 sáng kiến chưa đạt yêu cầu về tên gọi, phạm vi, nội dung triển 

khai. Tác giả cần nghiên cứu đăng ký viết về nội dung khác thiết thực hơn, đảm 

bảo tính mới. 

(Có bảng tổng hợp đính kèm). 

Hội đồng sáng kiến Sở Lao động - TB&XH thông báo và đề nghị các tác giả 

quan tâm nghiên cứu theo nội dung đã được Hội đồng xem xét để thực hiện đảm 

bảo thời hạn quy định. 

4. Đề nghị phòng Người có công, Thanh tra Sở và các phòng, đơn vị thuộc 

Sở thông báo tới công chức, viên chức, người lao động tiếp tục nghiên cứu và 

nộp bổ sung Phiếu đăng ký sáng kiến năm 2020 (hạn cuối: ngày 31/5/2020) để 

Hội đồng sáng kiến Sở Lao động - TB&XH xem xét, phê duyệt bổ sung./. 

 

 
 Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP-PC CCHC. 

TM. HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH 

Nguyễn Hoài Sơn 
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TỔNG HỢP KẾT QUẢ XEM XÉT PHIẾU ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN NĂM 2020 

(Kèm theo Thông báo số 51/TB-LĐTBXH ngày 20/5/2020 của Hội đồng sáng kiến Sở Lao động - TB&XH Quảng Ninh) 

       

TT Tên sáng kiến Tác giả Chức vụ 
Đơn vị công 

tác 
Mô tả nội dung của sáng kiến Ý kiến của Hội đồng sáng kiến 

I Khối: Kế hoạch Tài chính - Văn phòng - TT Điều dưỡng Người có công - TT Bảo trợ xã hội   

1 

Xây dựng trình UBND tỉnh ban 

hành Quy chế phân cấp, quản lý 

kinh phí trung ương thực hiện 

chính sách ưu đãi người có công 

với cách mạng và người trực tiếp 

tham gia kháng chiến do ngành 

Lao động - TB&XH quản lý trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Tạ Thị Hiền 

Phó 

Trưởng 

phòng 

Phòng Kế 

hoạch Tài 

chính 

Căn cứ vào cơ sở pháp lý hiện hành, 

tham mưu Quy chế để thống nhất quản 

lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí 

trung ương ủy quyền trong thực hiện 

chính sách ưu đãi người có công (thủ 

tục, quy trình, trách nhiệm, phân công, 

phân cấp cho UBND cấp huyện - cấp 

xã, các đơn vị có liên quan ở cấp tỉnh - 

huyện - xã). 

Đồng ý cho triển khai. 

2 

Một số giải pháp nâng cao và duy 

trì tính bền vững của kết quả đo 

lường sự hài lòng của người dân 

và tổ chức (chỉ số SIPAS) đối với 

sự phục vụ của Sở Lao động - 

TB&XH. 

Đoàn Thị Lan 

Anh 

Phó 

Chánh 

Văn 

phòng 

Văn phòng 

Sở Lao động 

- TB&XH 

Đánh giá kết quả đo lường sự hài lòng 

của người dân và tổ chức đối với sự 

phục vụ của Sở Lao động - TB&XH từ 

năm 2018 đến nay. Nêu lên những mặt 

đã làm được, những mặt hạn chế cần 

khắc phục. Đề xuất một số giải pháp để 

tiếp tục đổi mới phương thức làm việc 

của cơ quan nhằm duy trì tính bền vững 

kết quả đo lường sự hài lòng của người 

dân và tổ chức đối với sự phục vụ của 

Sở Lao động - TB&XH. 

Đồng ý cho triển khai. 

3 

Một số giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả quản lý văn bản mật 

trong công tác văn thư lưu trữ của 

Sở Lao động - TB&XH Quảng 

Ninh. 

Nguyễn Thị 

Thu Huệ 

Chuyên 

viên 

Văn phòng 

Sở Lao động 

- TB&XH 

Đánh giá thực trạng về soạn thảo, phát 

hành, lưu trữ văn bản mật của Sở trong 

thời gian qua. Đề xuất các giải pháp 

nâng cao hiệu quả quản lý văn bản mật 

trong công tác văn thư lưu trữ của Sở 

(khâu tiếp nhận, khâu soạn thảo, khâu 

phát hành, khâu lưu trữ). 

Việc thực hiện quy định quản lý 

văn bản mật là yêu cầu bắt buộc, 

không phải sáng kiến. Tác giả 

cần nghiên cứu viết về nội dung 

khác thiết thực hơn, đảm bảo 

tính mới. 
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4 

Đề xuất thiết kế giao diện và chức 

năng quản lý cho xây dựng phần 

mềm quản lý hồ sơ đối tượng và 

quản lý đối tượng tại Trung tâm 

Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh. 

Lê Thị Thùy 

Trang 

Nhân 

viên 

phòng 

Quản lý 

và Tư 

vấn 

Trung tâm 

Bảo trợ xã 

hội 

Đánh giá về tình hình lưu giữ hồ sơ đối 

tượng bằng bản giấy và một số bất cập, 

hạn chế trong việc sử dụng phần mềm 

quản lý hồ sơ do Cục Bảo trợ - Bộ Lao 

động - TB&XH cung cấp. Đề xuất chi 

tiết giao diện và chức năng quản lý tổng 

quát để xây dựng phần mềm quản lý hồ 

sơ đối tượng và quản lý đối tượng; chức 

năng quản lý của từng thành phần chức 

năng; giải pháp trong phân quyền và sử 

dụng chức năng thành phần cho các 

phòng/ bộ phận sử dụng; góp phần giảm 

bớt chi phí cho Trung tâm khi xây dựng 

phần mềm. 

Đối tượng đang quản lý có số 

lượng không nhiều, ít biến động. 

Đề tài không mang tính sáng tạo 

cá nhân. Tác giả cần nghiên cứu 

viết về nội dung khác thiết thực 

hơn, đảm bảo tính mới. 

5 

Đề xuất mở rộng dịch vụ phục hồi 

chức năng bằng phương pháp vật 

lý trị liệu theo y học cổ truyền tại 

Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng 

Ninh. 

Ninh Thị Vui 

Nhân 

viên 

phòng 

Quản lý 

và Tư 

vấn 

Trung tâm 

Bảo trợ xã 

hội 

Đánh giá thực trạng trong thực hiện một 

số hoạt động phục hồi chức năng cho 

đối tượng người cao tuổi, người bị hạn 

chế chức năng vận động tại Trung tâm 

(trình độ chuyên môn về y học cổ truyền 

của cán bộ; trang thiết bị phục hồi chức 

năng; số lượng các dịch vụ được cung 

cấp còn ít). Khảo sát để tổ chức đa dạng 

hóa các dịch vụ y tế phục hồi chức năng 

tại Trung tâm nhằm thực hiện đồng bộ 

các hoạt động trong đề án cơ sở trợ giúp 

tổng hợp tại Trung tâm bảo trợ xã hội đã 

được UBND tỉnh phê duyệt. Đề xuất các 

gói dịch vụ trị liệu theo phương pháp y 

học cổ truyền và giải pháp thực hiện các 

gói dịch vụ trợ giúp người cao tuổi tại 

cộng đồng đạt hiệu quả (cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, đào đạo - bồi dưỡng nhân 

viên y tế, xây dựng quy trình kỹ thuật 

đối với từng gói dịch vụ). 

Đồng ý cho triển khai. 
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Đề xuất sửa đổi một số nội dung 

quy trình, định mức nguồn kinh 

phí thực hiện điều dưỡng tập trung 

cho người có công tỉnh Quảng 

Ninh. 

Phan Thị 

Trang 

Phó 

Giám 

đốc 

Trung tâm 

Điều dưỡng 

Người có 

công 

Đánh giá thực trạng công tác tổ chức 

điều dưỡng tập trung cho người có công 

tỉnh Quảng Ninh (khó khăn, hạn chế, 

nguyên nhân). Đề xuất giải pháp nâng 

cao hiệu quả hoạt động công tác điều 

dưỡng người có công tỉnh Quảng Ninh: 

(1) Phương hướng, mục tiêu phát triển 

trong thời gian tới; (2) Các giải pháp 

thực hiện: Sửa đổi quy trình điều dưỡng; 

sửa đổi định mức chi điều dưỡng theo 

đúng quy định và phù hợp tình hình 

triển khai tại đơn vị. 

Đồng ý cho triển khai. 

II Khối: Phòng Người có công, phòng Dạy nghề: 
 

7 

Đề xuất một số giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 

2021-2025. 

Nguyễn Thị 

Thảo 

Chuyên 

viên 

Phòng Dạy 

nghề 

Đánh giá thực trạng công tác đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 

2015-2020 (ưu điểm, hạn chế, nguyên 

nhân, bài học kinh nghiệm). Đề xuất 

một số giải pháp giúp lao động nông 

thôn sau khi học nghề được doanh 

nghiệp tuyển dụng với mức lương cao 

hơn hoặc tự mở rộng quy mô sản xuất, 

tăng năng suất cây trồng và vật nuôi 

nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa 

đói giảm nghèo. 

Tác giả cần thu hẹp lại đối 

tượng, phạm vi. Tên đề tài sửa 

thành: Một số giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác đào 

tạo nghề cho lao động vùng dân 

tộc thiểu số, vùng biên giới và 

hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh giai đoạn 2021-2025. 

III Khối: Lao động - Việc làm - Thanh tra - Phòng Bảo trợ xã hội 
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Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh về Chương trình 

việc làm tỉnh Quảng Ninh giai 

đoạn 2021-2025. 

Đào Công 

Anh 

Chuyên 

viên 

Phòng Lao 

động - Việc 

làm - Tiền 

lương - Bảo 

hiểm xã hội 

Căn cứ vào kết quả thực hiện Chương 

trình việc làm giai đoạn 2015-2020 để 

xây dựng mục tiêu, giải pháp về việc 

làm trong giai đoạn tiếp theo. Chương 

trình việc làm tập trung vào các giải 

pháp, hoạt động nhằm sử dụng có hiệu 

quả nguồn lực từ ngân sách trong hỗ trợ 

giải quyết việc làm, điều tiết thị trường, 

kết nối lao động; xây dựng cơ chế thông 

tin, định hướng cho việc phát triển thị 

trường lao động phù hợp với định 

hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 

giai đoạn 2021-2025. 

Đồng ý cho triển khai. Tên đề tài 

sửa thành: Đề xuất một số nội 

dung về Chương trình việc làm 

tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-

2025. 

9 

Nghiên cứu triển khai, số hóa tài 

liệu, hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp tại 

Trung tâm Dịch vụ việc làm 

Quảng Ninh. 

Vũ Mạnh 

Cường 

Trưởng 

phòng 

Bảo 

hiểm thất 

nghiệp 

Trung tâm 

Dịch vụ việc 

làm Quảng 

Ninh 

Ứng dụng công nghệ thông tin 4.0 vào 

việc lưu trữ hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp, 

xử lý quy trình nghiệp vụ lưu trữ được 

tối ưu; quản lý, khai thác tập trung dữ 

liệu lưu trữ về bảo hiểm thất nghiệp. 

Hồ sơ, dữ liệu về bảo hiểm thất 

nghiệp đã được cập nhật trên hệ 

thống phần mềm. Đề tài không 

mang tính sáng tạo cá nhân. Tác 

giả cần nghiên cứu viết về nội 

dung khác thiết thực hơn, đảm 

bảo tính mới. 
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10 
Phân tích, dự báo và xây dựng bản 

tin Thị trường lao động. 

Phạm Ngọc 

Khánh 

Giám 

đốc 

Trung tâm 

Dịch vụ việc 

làm Quảng 

Ninh 

Trên cơ sở dữ liệu về giải quyết chính 

sách bảo hiểm thất nghiệp, hoạt động tư 

vấn - giới thiệu việc làm và thông tin về 

cung cầu lao động hằng tháng hiện nay 

tại Trung tâm, thực hiện phân tích các 

chỉ số về: giới tính, độ tuổi, trình độ 

chuyên môn, lĩnh vực hoạt động, danh 

mục ngành nghề của lao động hưởng trợ 

cấp thất nghiệp, nhu cầu tìm việc làm 

của người lao động theo từng trình độ 

chuyên môn, lĩnh vực ngành nghề cần 

tuyển dụng của doanh nghiệp... qua đó 

thực hiện công tác dự báo về thị trường 

lao động của tỉnh, xu hướng, địa bàn 

tăng - giảm nhu cầu lao động. Từ đó 

cung cấp thông tin định kỳ cho thị 

trường lao động toàn tỉnh. 

Hằng tháng, Trung tâm đều gửi 

đăng lên Cổng thông tin điện tử 

Sở bản tin Thị trường lao động. 

Đề tài không mang tính sáng tạo 

cá nhân. Tác giả cần nghiên cứu 

viết về nội dung khác thiết thực 

hơn, đảm bảo tính mới. 

11 

Ban hành quy trình triển khai dịch 

vụ sự nghiệp công lĩnh vực lao 

động, việc làm và hệ thống biểu 

mẫu sổ sách theo định mức kinh tế 

kỹ thuật. 

Lê Thanh 

Hương 

Phó phụ 

trách 

phòng 

Tư vấn 

Giới 

thiệu 

việc làm 

- Thông 

tin thị 

trường 

lao động 

Trung tâm 

Dịch vụ việc 

làm Quảng 

Ninh 

Xây dựng hệ thống các mãu biểu, sổ 

sách giúp cho cán bộ thực hiện công 

việc có sản phẩm, đánh giá được hiệu 

quả công việc và phục vụ cho công tác 

nghiệm thu theo định mức kinh tế kỹ 

thuật. 

Các biểu mẫu, sổ sách vẫn đang 

được thực hiện. Đề tài không 

mang tính sáng tạo cá nhân. Tác 

giả cần nghiên cứu viết về nội 

dung khác thiết thực hơn, đảm 

bảo tính mới. 
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Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá 

thực tiễn nhằm hoàn thiện tiêu chí 

hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng 

trên địa bàn các thành phố trực 

thuộc tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 

2021-2025. 

Lê Mạnh 

Hùng 

Chuyên 

viên 

Phòng Bảo 

trợ Xã hội 

Đánh giá ưu điểm và hạn chế qua 5 năm 

triển khai thực hiện chuẩn nghèo đa 

chiều tại Quảng Ninh; nguyên nhân của 

những hạn chế. Đề xuất thay đổi, nâng 

cao tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo 

hoặc các cách tốt hơn để làm cơ sở thực 

hiện chính sách giảm nghèo trong giai 

đoạn 2021-2025 nhằm nâng cao hiệu 

quả, tính phù hợp và bền vững của từng 

chính sách. Đề xuất chuẩn nghèo mới 

của tỉnh Quảng Ninh đến cuối năm 2025 

và những năm tiếp theo, phù hợp khả 

năng ngân sách và đặc điểm khu vực. 

Phạm vi của đề tài hẹp, không 

tương xứng với tình hình thực tế. 

Tác giả cần nghiên cứu viết về 

nội dung khác thiết thực hơn, 

đảm bảo tính mới. 

13 

Một số giải pháp nâng cao hiệu 

quả thực hiện trợ giúp xã hội đối 

với đối tượng bảo trợ xã hội trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Bùi Đức 

Thắng 

Chuyên 

viên 

Phòng Bảo 

trợ Xã hội 

Nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết quy 

định mức trợ giúp đối tượng bảo trợ xã 

hội, mức chi thù lao cho người trực tiếp 

chi trả chế độ và mức chi cho công tác 

quản lý thực hiện chính sách bảo trợ xã 

hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong 

đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 

thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối 

với đối tượng bảo trợ xã hội: (1) Nâng 

mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội cao hơn so với mức 

chuẩn quy định của Nhà nước; (2) Đề 

xuất bổ sung một số nhóm đối tượng 

hoặc cơ chế chính sách hỗ trợ riêng của 

tỉnh đối với một số đối tượng bảo trợ xã 

hội có hoàn cảnh khó khăn chưa được 

hưởng chính sách trợ giúp xã hội của 

Nhà nước (mang tính đặc thù của tỉnh). 

Đồng ý cho triển khai. 

IV Khối: Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội; TT Công tác xã hội; Cơ sở bảo trợ, chăm 
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sóc trẻ em có HCĐB 

14 

Giải pháp nâng cao chất lượng 

giáo dục - quản lý trẻ em tại Cơ sở 

Bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh 

Nguyễn Văn 

Hiền 

Phó 

Giám 

đốc 

Cơ sở Bảo 

trợ, chăm sóc 

trẻ em có 

hoàn cảnh 

đặc biệt tỉnh 

Quảng Ninh 

Đánh giá thực trạng công tác giáo dục - 

quản lý trẻ em tại Cơ sở bảo trợ, chăm 

sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh 

Quảng Ninh (ưu điểm, hạn chế, nguyên 

nhân). Đưa ra các giải pháp cụ thể, khả 

thi: (1) Nhóm giải pháp về cơ chế, chính 

sách; (2) Nhóm giải pháp về tổ chức 

thực hiện. 

Đồng ý cho triển khai. 

15 

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm 

thính tại Cơ sở bảo trợ trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng 

Ninh thông qua góc chủ đề. 

Vũ Thị Lan 

Nhân 

viên 

Phòng 

Giáo dục 

- phục 

hồi chức 

năng 

Cơ sở Bảo 

trợ, chăm sóc 

trẻ em có 

hoàn cảnh 

đặc biệt tỉnh 

Quảng Ninh 

Đánh giá thực trạng giáo dục trẻ khiếm 

thính tại Cơ sở bảo trợ, chăm sóc trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh. 

Thông qua quá trình giáo dục cho trẻ 

khiếm thính để xác định: Các góc chủ 

đề thực sự phù hợp với đặc điểm phát 

triển của trẻ khiếm thính; Thuận lợi, khó 

khăn trong quá trình dạy từ mới cho trẻ 

khiếm thính; Hiệu quả tích cực trong 

việc dạy từ mới cho trẻ khiếm thính tại 

Cơ sở thông qua việc thiết kế các góc 

chủ đề. 

Đồng ý cho triển khai. 



9 

 

 

16 

Một số giải pháp nâng cao chất 

lượng dạy nghề cho trẻ khiếm 

thính tại Cơ sở Bảo trợ, chăm sóc 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh 

Quảng Ninh 

Phạm Thị Hà 

Nhân 

viên 

Phòng 

Giáo dục 

- phục 

hồi chức 

năng 

Cơ sở Bảo 

trợ, chăm sóc 

trẻ em có 

hoàn cảnh 

đặc biệt tỉnh 

Quảng Ninh 

Mô tả thực trạng công tác dạy nghề cho 

trẻ khiếm thính tại Cơ sở Bảo trợ chăm 

sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh 

Quảng Ninh (ưu điểm, hạn chế, nguyên 

nhân). Đưa ra các nhóm giải pháp để 

thực hiện nâng cao chất lượng dạy nghề 

cho trẻ khiếm thính tại đơn vị: (1) Về 

công tác tham mưu, đề xuất; (2) Về tăng 

cường đầu tư cơ sở vật chất - tài chính 

(3) Về đổi mới nội dung, hình thức và 

phương pháp dạy - học nghề cho trẻ 

khiếm thính tại đơn vị; (4) Về nâng cao 

chất lượng đội ngũ giáo viên; (5) Xây 

dựng mô hình hỗ trợ dạy nghề cho trẻ 

tại Cơ sở; (6) Hướng nghiệp và lựa chọn 

nghề phù hợp cho trẻ khiếm thính; (7) 

Tổ chức thực hiện công tác dạy nghề 

cho trẻ tại đơn vị; (8) Tăng cường công 

tác phối hợp trong hoạt động hỗ trợ dạy 

nghề, kết nối tạo việc làm cho trẻ khiếm 

thính tại Cơ sở. 

Đồng ý cho triển khai. 

17 

Xây dựng quy trình hỗ trợ, can 

thiệp đối với các trường hợp trẻ 

em bị xâm hại trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh. 

Phan Hải 

Phương 

Chuyên 

viên 

Phòng Bảo 

vệ Chăm sóc 

trẻ em 

Xây dựng các bước thực hiện quy trình 

hỗ trợ, can thiệp đối với các trường hợp 

trẻ em bị xâm hại. Trách nhiệm của cơ 

quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong 

việc hỗ trợ, can thiệp đối với các trường 

hợp trẻ em bị xâm hại trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh. 

Quy trình hỗ trợ, can thiệp đã 

được quy định tại các văn bản 

quy phạm pháp luật, thực tế vẫn 

đang triển khai tốt. Tên đề tài 

sửa thành: Đề xuất xây dựng quy 

chế phối hợp các ngành trong 

việc hỗ trợ, can thiệp đối với các 

trường hợp trẻ em bị xâm hại 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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18 

Nghị quyết Hội đồng nhân dân 

tỉnh phê duyệt Chính sách hỗ trợ 

nạn nhân bị bạo lực giới trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Hà Phương 

Thảo 

Chuyên 

viên 

Phòng Bình 

đẳng giới 

Đánh giá thực trạng nạn nhân bị bạo lực 

giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; đánh 

giá thực trạng về các chính sách hộ trợ 

trên địa bàn tỉnh (thực trạng, hạn chế, 

bất cập và khoảng trống về chính sách 

cho nạn nhân); đề xuất chính sách phù 

hợp cho nạn nhân bị bạo lực (một số 

chính sách đặc thù hỗ trợ nạn nhân bị 

bạo lực giới trên cơ sở chính sách hiện 

hành của trung ương, của tỉnh; đề xuất 

chính sách lấp đầy những khoảng trống 

hiện tại; điều chỉnh định mức chi trong 

chính sách hiện hành cho phù hợp và 

đồng nhất. 

Đồng ý cho triển khai. Tên đề tài 

sửa thành: Đề xuất chính sách hỗ 

trợ nạn nhân bị bạo lực giới trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

19 

Đề án xây dựng mô hình thành 

phố an toàn phòng chống quấy rối, 

xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em. 

Nguyễn Thị 

Hải Yến 

Phó 

phòng 

Phòng Bình 

đẳng giới 

Đánh giá thực trạng bạo lực trên cơ sở 

giới đối với phụ nữ và trẻ em trên địa 

bàn tỉnh (đặc biệt là bạo lực quấy rối 

xâm hại tình dục). Từ đó đưa ra các giải 

pháp, khuyến nghị đối với các cơ quan 

chức năng các cấp trong việc nâng cao 

nhận thức cho người dân, trang bị cơ sở 

vật chất, xây dựng các chế tài xử lý, 

thực hiện các biện pháp quản lý nhằm 

đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em. 

Đồng ý cho triển khai. Tên đề tài 

sửa thành: Đề xuất xây dựng mô 

hình thành phố an toàn phòng 

chống quấy rối, xâm hại tình dục 

phụ nữ và trẻ em. 
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20 

Một số kinh nghiệm qua hoạt động 

triển khai Mô hình đăng ký thông 

tin vào phần mềm đăng ký và quản 

lý thông tin trong việc giải quyết 

chính sách trợ giúp xã hội đối với 

người khuyết tật, nạn nhân bom 

mìn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2018-2019. 

Trần Thị 

Ngọc Yến 

Nhân 

viên, 

phòng 

Phát 

triển 

Cộng 

đồng 

Trung tâm 

Công tác xã 

hội 

Đánh giá thực trạng hoạt động đăng ký 

thông tin vào phần mềm đăng ký và 

quản lý thông tin trong việc giải quyết 

chính sách trợ giúp xã hội đối với người 

khuyết tật, nạn nhân bom mìn trên địa 

bàn tỉnh (ưu điểm, hạn chế, nguyên 

nhân). Đưa ra một số kinh nghiệm: (1) 

Công tác chuẩn bị; (2) Tổ chức hội nghị 

triển khai phần mềm; (3) Hoạt động tập 

huấn triển khai phần mềm cho cán bộ xã 

phường, thôn, khu; (4) Hoạt động truyền 

thông, hướng dẫn đối tượng và gia đình 

ứng dụng phần mềm; (5) Quản lý theo 

dõi, giám sát việc đăng ký phần mềm; 

(6) Hoạt động theo dõi, giám sát chung; 

(7) Hoạt động hỗ trợ học nghề, tạo việc 

làm đối với người khuyết tật đã đăng ký 

vào phần mềm. 

Quảng Ninh là địa bàn có số 

lượng ít đối tượng nạn nhân bom 

mình. Mô hình mới được triển 

khai thời gian ngắn. Tác giả cần 

nghiên cứu viết về nội dung khác 

thiết thực hơn, đảm bảo tính mới. 

21 

Đề xuất xây dựng Nghị quyết Hội 

đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh 

phí nâng cao chất lượng công tác 

phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã 

hội giai đoạn 2021-2025. 

Mạc Văn 

Hùng 

Trưởng 

phòng 

Chính 

sách 05 

Chi cục 

Phòng chống 

tệ nạn xã hội 

Tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo Chi 

cục, Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết để tạo 

ra cơ chế, chính sách thực hiện công tác 

phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội 

giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, đưa ra 

một số đề xuất, kiến nghị để tổ chức 

thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới, 

góp phần duy trì triển khai Nghị quyết 

đến năm 2025. 

Đồng ý cho triển khai. 
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22 

Đề xuất ứng dụng công nghệ 

thông tin, số hóa báo cáo và xây 

dựng hệ thống báo cáo điện tử 

trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn 

xã hội. 

Lê Thị Thanh 

Huệ 

Trưởng 

phòng 

Tổng 

hợp 

Hành 

chính 

Chi cục 

Phòng chống 

tệ nạn xã hội 

Thống kê 31 loại báo cáo định kỳ về 

công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; 

đánh giá những bất cập trong triển khai 

thực hiện (thời gian báo cáo, thời hạn 

báo cáo, thông tin cần cập nhật, chỉ tiêu 

của báo cáo, phương thức gửi và nhận 

báo cáo, việc ứng dụng công nghệ thông 

tin trong xử lý thông tin). Đề xuất ứng 

dụng công nghệ thông tin, số hóa báo 

cáo và xây dựng hệ thống báo cáo điện 

tử trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã 

hội (cắt giảm số lượng báo cáo không 

cần thiết, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong thực hiện chế độ báo cáo, nội 

dung báo cáo chính xác - đầy đủ - kịp 

thời, dữ liệu báo cáo được quản lý, cập 

nhật và khai thác sử dụng hiệu quả, biểu 

báo cáo phù hợp với yêu cầu của từng 

cấp quản lý). 

Đồng ý cho triển khai. 

23 

Vai trò công tác truyền thông 

trong phòng, chống và cai nghiện 

ma túy; đề xuất giải pháp nâng cao 

hiệu quả công tác truyền thông 

trong cai nghiện ma túy trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Lê Văn Quý 

Chuyên 

viên 

phòng 

Chính 

sách 06 

Chi cục 

Phòng chống 

tệ nạn xã hội 

Đánh giá thực trạng công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống và cai nghiện ma túy giai 

đoạn 2015-2019 (ưu điểm, hạn chế, 

nguyên nhân, bài học kinh nghiệm). Đề 

xuất phương pháp đổi mới hình thức, 

nội dung truyền thông trên địa bàn tỉnh; 

giải pháp nâng cao vai trò của các cấp, 

các ngành và địa phương trong thời gian 

tới. 

Phạm vi của đề tài không có tính 

mới. Tác giả cần nghiên cứu viết 

về nội dung khác thiết thực hơn, 

đảm bảo tính mới. 
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24 

Một số giải pháp trong công tác 

quản lý, giáo dục học viên nhằm 

góp phần nâng cao hiệu quả việc 

triển khai thực hiện Đề án đổi mới 

công tác cai nghiện ma túy tại Cơ 

sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng 

Ninh. 

Nguyễn Thị 

Dung 

Trưởng 

ban 

Quản lý 

học viên 

số 2 

Cơ sở cai 

nghiện ma 

túy Quảng 

Ninh 

Thu thập thông tin cần nghiên cứu (lý 

do, mục đích chọn sáng kiến, đối tượng 

và phương pháp nghiên cứu); phân tích 

thực trạng công tác quản lý, giáo dục 

học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy 

Quảng Ninh (ưu điểm, hạn chế, nguyên 

nhân); Đề xuất một số giải pháp: (1) Về 

đổi mới nhận thức và nâng cao năng lực 

cho đội ngũ cán bộ, nhân viên (xây 

dựng môi trường cai nghiện "mở", "thân 

thiện", thay đổi nguyên tắc làm việc 

"không cai trị người nghiện mà phải 

cung cấp dịch vụ cai nghiện"); (2) Về 

công tác quản lý (quản lý trường hợp; 

quản lý nhóm); (3) Về công tác giáo dục 

(thực hiện phương châm "rèn thầy 

trước, luyện trò sau" và phương pháp 

"nêu gương" trong việc giáo dục, uốn 

nắn hành vi, nhân cách; sử dụng liệu 

pháp tâm lý tập thể, tâm lý nhóm; tư 

vấn... trong quá trình giáo dục học viên 

nhằm trang bị cho họ kỹ năng cần thiết 

để tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân trong 

suốt quá trình cai nghiện tại Cơ sở. 

Đồng ý cho triển khai. 

25 

Các giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động của công tác đào tạo 

nghề cho đối tượng đang cai 

nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh Quảng Ninh. 

Nguyễn Thị 

Xuân 

Trưởng 

phòng 

Dạy 

nghề-Lao 

động sản 

xuất 

Cơ sở cai 

nghiện ma 

túy Quảng 

Ninh 

Đánh giá thực trạng công tác đào tạo 

nghề cho đối tượng đang cai nghiện tại 

Cơ sở. Đề xuất một số giải pháp cụ thể 

để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo 

nghề cho đối tượng đang cai nghiện ma 

túy tại Cơ sở, giúp đối tượng có thể tạo 

việc làm có thu nhập cho bản thân mình 

khi tái hòa nhập cộng đồng bằng chính 

nghề đã được học tại Cơ sở. 

Đồng ý cho triển khai. 
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Một số giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả công tác tư vấn, giáo dục 

học viên tại Cơ sở cai nghiện ma 

túy tỉnh Quảng Ninh 

Phạm Thanh 

Đức 

Nhân 

viên 

Phòng 

Giáo 

dục- Tái 

hòa nhập 

cộng 

đồng 

Cơ sở cai 

nghiện ma 

túy Quảng 

Ninh 

Thu thập thông tin cần nghiên cứu (lý 

do, mục đích chọn sáng kiến, đối tượng 

và phương pháp nghiên cứu); phân tích 

thực trạng công tác tư vấn, giáo dục học 

viên tại Cơ sở (ưu điểm, hạn chế, 

nguyên nhân). Đề xuất một số giải pháp: 

(1) Về công tác tư vấn (tư vấn cá nhân; 

tư vấn nhóm; tư vấn gia đình); (2) Về 

công tác giáo dục (giáo dục phục hồi 

hành vi nhân cách; giáo dục pháp luật; 

giáo dục sức khỏe; nâng cao trình độ 

văn hóa, kỹ năng dự phòng tái nghiện). 

Đồng ý cho triển khai. 

       

 
Ghi chú: Các phòng, đơn vị thuộc Sở không có cá nhân đăng ký sáng kiến: 

  

 
1. Phòng Người có công 

     

 
2. Thanh tra Sở. 
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