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                 SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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          THÔNG BÁO 

Kết quả bình xét đề nghị công nhận sáng kiến năm 2018 

 

  

 Ngày 08/12/2018, Hội đồng sáng kiến Sở Tư pháp đã họp dưới sự chủ trì của 

đồng chí Nguyễn Thị Thược - Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng sáng 

kiến Sở Tư pháp, họp xét đề nghị công nhận sáng kiến năm 2018, như sau:  

 1. Tổng số sáng kiến đề nghị công nhận: 09 đơn của tác giả, nhóm tác giả, 

trong đó: 08 đơn đề nghị công nhận sáng kiến của nhóm tác giả và 01 đơn đề 

nghị của cá nhân. 

 2. Kết quả họp xét của Hội đồng sáng kiến:  

 - Sáng kiến đủ điều kiện công nhận năm 2018: 03 sáng kiến. 

 - Sáng kiến cần hoàn thiện nội dung đơn đề nghị công nhận năm 2018: 03 

sáng kiến. 

 - Sáng kiến chuyển công nhận năm 2019: 01 sáng kiến (vì mới được UBND 

tỉnh ban hành ngày 05/12/2018). 

 - Sáng kiến không đủ điều kiện công nhận: 02 đơn. 

 Cụ thể: 

STT 
Tên sáng kiến Nhận xét của Hội 

đồng sáng kiến 

Kết quả họp 

bình xét 

I 
Sáng kiến đủ điều kiện công nhận   

1 

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác thẩm định các dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật của HĐND, UBND 

tỉnh Tuyên Quang 

* Tác giả:  

+ Chủ trì: Nguyễn Thị Thược 

+ Tham gia: Nguyễn Ngọc Loan; Khổng 

Xuân Thành, Trương Thị Lan 

- Sáng kiến có tính  

mới; đáp ứng các 

điều kiện theo quy 

định.  

- Đã được áp dụng 

và mang lại lợi ích 

thiết thực. 

13/13 phiếu 

nhất trí đề nghị 

Giám đốc Sở 

Tư pháp công 

nhận 

2 
Giải pháp tăng cường sử dụng mạng xã 

hội trong hoạt động quản lý, lãnh đạo, 

điều hành và tổ chức thực hiện công tác 

- Sáng kiến có tính  

mới; đáp ứng các 

điều kiện theo quy 

13/13 phiếu 

nhất trí đề nghị 

Giám đốc Sở 



  

STT 
Tên sáng kiến Nhận xét của Hội 

đồng sáng kiến 

Kết quả họp 

bình xét 

tư pháp. 

* Tác giả: 

+ Chủ trì:  Nguyễn Thị Thược 

+ Tham gia:  Lý Thị Hương Giang; Vũ 

Thị Minh Hiền; Nguyễn Đức Thành. 

định.  

- Đã được áp dụng 

và mang lại lợi ích 

thiết thực. 

Tư pháp công 

nhận 

3 

Chuẩn hóa, nâng cao kiến thức, kỹ năng 

nghiệp vụ đăng ký quản lý hộ tịch, 

chứng thực cho đội ngũ công chức làm 

công tác tư pháp cấp huyện, cấp xã. 

* Tác giả: 

+ Chủ trì:  Nguyễn Thị Thược 

+ Tham gia: Đặng Thị Thanh Hương; Lý 

Thị Hương Giang. 

- Sáng kiến có tính  

mới; đáp ứng các 

điều kiện theo quy 

định.  

- Đã được áp dụng 

và mang lại lợi ích 

thiết thực. 

13/13 phiếu 

nhất trí đề nghị 

Giám đốc Sở 

Tư pháp công 

nhận 

II 
Sáng kiến cần tiếp tục hoàn thiện nội 

dung đơn đề nghị 

  

1 

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng 

điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn 

tỉnh 

* Tác giả: 

+ Chủ trì:  Nguyễn Thị Thược 

+ Tham gia:  Vũ Thị Minh Hiền; Nguyễn 

Thị Hòa. 

- Sáng kiến có tính  

mới. 

- Hiệu quả sáng 

kiến: Đơn chưa nêu 

rõ số liệu chứng 

minh hiệu quả của 

sáng kiến. 

Yêu cầu hoàn 

thiện lại đơn đề 

nghị; bổ sung 

nội dung theo ý 

kiến nhận xét 

của Hội đồng  

sáng kiến. 

2 

Giải pháp hoàn thiện quy định về vị trí 

việc làm của Sở Tư pháp. 

* Tác giả: 

- Chủ trì:  Nguyễn Thị Thược 

- Tham gia: Lý Thị Hương Giang; Lê Thị 

Thanh; Lý Thị Thu Hà; Nguyễn Thị Vân; 

Đỗ Thị Việt Hạnh, Nguyễn Thị Hòa, 

Phạm Thị Bích Vân. 

- Sáng kiến có tính  

mới. 

- Cần xác định lại 

tên và tác giả sáng 

kiến; nội dung sáng 

kiến cần phải mô tả 

đầy đủ, đúng yêu 

cầu. 

Yêu cầu hoàn 

thiện lại đơn đề 

nghị; bổ sung 

nội dung theo ý 

kiến nhận xét 

của Hội đồng  

sáng kiến. 

3 

Nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp 

về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố 

tụng 

* Tác giả: Hoàng Văn Vũ. 

- Sáng kiến có 01 

nội dung có tính  

mới. 

 - Hiệu quả cụ thể 

của sáng kiến chưa 

rõ nét; chưa có số 

liệu để chứng minh 

hiệu quả; đơn 

Yêu cầu hoàn 

thiện lại đơn đề 

nghị; bổ sung 

nội dung theo ý 

kiến nhận xét 

của Hội đồng  

sáng kiến. 



  

STT 
Tên sáng kiến Nhận xét của Hội 

đồng sáng kiến 

Kết quả họp 

bình xét 

không nêu rõ ngày 

áp dụng lần đầu 

của sáng kiến. 

III 
Hoàn thiện để trình Hội đồng sáng 

kiến bình xét năm 2019 

  

1 

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả 

bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó 

trưởng phòng và tương đương thuộc Sở 

Tư pháp; Trưởng phòng, Phó trưởng 

phòng thuộc UBND huyện, thành phố 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

* Tác giả: 

- Chủ trì: Nguyễn Thị Thược 

- Tham gia: Hà Quang Giai; Nguyễn 

Hữu Trúc; Đặng Thị Thanh Hương; 

Nguyễn Thị Vân’ Lý Thị Thu Hà; Vũ 

Thị Minh Hiền; Đỗ Thị Việt Hạnh; 

Nguyễn Ngọc Loan. 

- Sáng kiến có tính  

mới; đáp ứng các 

điều kiện theo quy 

định.  

- Sáng kiến được 

áp dụng lần đầu từ 

ngày 05/12/2018. 

 - Cần xác định 

đúng tên sáng kiến, 

tác giả tham gia 

sáng kiến phải trực 

tiếp tham gia soạn 

thảo, xây dựng 

sáng kiến. 

Trình xét sáng 

kiến năm 2019, 

sau khi có thời 

gian áp dụng. 

IV 
Sáng kiến không đủ điều kiện công 

nhận 

  

1 

Thực hiện tốt công tác dân vận để làm 

tốt công tác tiếp công dân, công tác giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. 

* Tác giả: 

- Chủ trì:  Nguyễn Thị Thược 

- Tham gia: Nguyễn Thị Vân 

- Sáng kiến không 

có tính  mới. 

- Hiệu quả không 

rõ nét. 

Không đủ điều 

kiện đề nghị 

công nhận 

2 

Giải pháp quản lý phương án tổ chức 

công việc, bố trí vị trí việc làm của Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước. 

* Tác giả: 

- Chủ trì:  Nguyễn Thị Thược 

- Tham gia:  Lại Khoa Lâm; Vũ Thanh 

Thủy, Nguyễn Kim Tuyến, Nguyễn Thị 

Phương. 

- Sáng kiến không 

có tính  mới. 

- Năm 2013 đã 

công nhận sáng 

kiến về Đề án vị trí 

việc làm của Trung 

tâm Trợ giúp pháp 

lý nhà nước. 

Không đủ điều 

kiện đề nghị 

công nhận 

  

 Sở Tư pháp thông báo kết quả bình xét sáng kiến năm 2018 đến công chức, 

viên chức, người lao động Sở Tư pháp biết. 



  

 Đối với các sáng kiến tại mục II, Bảng biểu nêu trên, đề nghị các tác giả, 

nhóm tác giả hoàn thiện, gửi hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến theo hướng dẫn 

tại Văn bản số 1136/STP-VP ngày 20/11/2018 của Sở Tư pháp về Văn phòng Sở 

trước ngày 13/12/2018 để tổng hợp, trình Hội đồng sáng kiến Sở Tư pháp họp 

xét. 

 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở;     

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Các ĐVSN trực thuộc Sở;                   

- CC, VC, NLĐ Sở Tư pháp;    

- Lưu: VT- VP. Thanh (02).                                                                                                                    

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hà Quang Giai 
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