
Số 

phiếu 

công

nhận

Kết luận

I

1
Quy chế phối hợp thực hiện Luật trách nhiệm bồi

thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

1) Lê Tiến Hiếu - Giám đốc Sở;

2) Bùi Thị Thanh Thuỷ - Trưởng phòng Hành chính - Tư

pháp;

3) Lê Trung Hiếu - Phó Trưởng phòng Hành chính - Tư

pháp.

8 Đạt

Trước đây, Quy chế này chưa được các văn bản QPPL nào quy định, việc quy định

thể chế trong công tác này còn bỏ trống, các văn bản cấp trên chỉ quy định trách

nhiệm của các cơ quan, đơn vị mà chưa làm rõ được trách nhiệm phối hợp, dẫn tới

công tác phối hợp thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn

tỉnh gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy sáng kiến nhóm tác giả đưa ra đã tham mưu

UBND tỉnh ban hành được Quy chế này tại Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày

17/10/2019. Sau khi Quy chế được ban hành đã cho thấy được một số kết quả cụ thể

trong công tác phôi hợp giữa các cơ quan chức năng như Đơn sáng kiến 

II

2

Liên thông các phần mềm quản lý văn bản và điều

hành tác nghiệp trên địa bàn tỉnh và tích hợp chữ ký

số

1) Nguyễn Minh Bình - Chủ tịch UBND thành phố Đồng

Xoài, Nguyên Giám đốc Sở TT&TT;

2) Nguyễn Thanh Phong - Trưởng phòng QLBCVT -

CNTT, Sở TT&TT

3) Lê Thị Lan Anh - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT, Sở

TT&TT

Do hồ sơ chưa hoàn thiện nên Hội đồng thống nhất cho nhóm tác giả rút lại để điều

chỉnh, bổ sung, xem xét đợt sau.

III

3

Giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả việc học tập

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí

Minh trên địa bàn huyện Phú Riềng

Bùi Văn Hiếu - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng

(Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ)
0 Không đạt

Phần mô tả nội dung sáng kiến không làm rõ được tính mới. Do đó chưa có cơ sở

xem xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

4
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ

máy cán bộ thôn, ấp trên địa bàn huyện Phú Riềng

1) Phạm Hồng Công - Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ Phú

Riềng;

2) Nguyễn Thị Hương - Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ

Phú Riềng;

1 Không đạt

Phần mô tả nội dung sáng kiến thiên về đánh giá thực trạng, chưa làm rõ được tính

mới trong giải pháp đưa ra. Do đó chưa có cơ sở xem xét công nhận hiệu quả áp

dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

Số thành viên dự họp 8

HUYỆN PHÚ RIỀNG

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

SỞ TƯ PHÁP

PHỤ LỤC 2

KẾT QUẢ BỎ PHIẾU XÉT CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA SÁNG KKIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

KHỐI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN

(ĐỢT 3 NĂM 2020)

(Kèm theo Biên bản họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước ngày 10/6/2020)

CHU CHÚ

KẾT QUẢ

STT TÊN SÁNG KIẾN THÔNG TIN TÁC GIẢ, ĐỒNG TÁC GIẢ
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