
DANH SÁCH CÁ NHÂN 
CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-SNN ngày      tháng 12 năm 2022)

A. KHỐI VĂN PHÒNG SỞ

TT Họ và tên Chức vụ, đơn 
vị công tác Tên đề tài/ sáng kiến trình xét công nhận

Lãnh đạo Sở

1 Ông Bùi Văn Thăng Giám đốc Sở

Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất và nuôi 
dưỡng bò lai hướng thịt được tạo ra từ công thức 
lai giữa đực giống Blanc Bleu Belge (BBB) và 
cái lai Zebu trên địa bàn tỉnh Hải Dương

2 Ông Lương Văn Cảnh Phó Giám đốc 
Sở

Sáng kiến: Thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ Nông 
nghiệp & PTNT, UBND tỉnh về Phương án 
phòng chống lũ, phương án phát triển đê điều và 
phương án phòng chống thiên tai tỉnh Hải Dương 
giai đoạn 2021-2030

3 Bà Lương Thị Kiểm Phó Giám đốc 
Sở

Đề tài: Nghiên cứu nguyên nhân dưa lê, dưa hấu 
chết đồng loạt tại các vùng chuyên canh và xây 
dựng giải pháp quản lý hiệu quả sâu bệnh hại 
dưa tại tỉnh Hải Dương

I Văn phòng Sở

4 Ông Phan Hữu Hùng Chánh Văn 
phòng Sở

Đề tài: Nghiên cứu, xây dựng mô hình nuôi thỏ 
New Zealand theo hướng liên kết tiêu thụ sản 
phẩm trên địa bàn tỉnh Hải Dương

5 Ông Nguyễn An 
Trung Chuyên viên

Đề tài: Phát triển mô hình sản xuất giống lúa 
chịu úng, chua SHPT3 phục vụ chế biến bún, 
bánh trên địa bàn tỉnh Hải Dương

6 Bà Vũ Thị Hồng Thu Phó Chánh 
Văn phòng Sở

II Phòng Kế hoạch - Tài chính 

7 Ông Đặng Xuân 
Thắng Chuyên viên

Sáng kiến: Giải pháp quản lý, lưu trữ hồ sơ thẩm 
định thiết kế công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn bằng ứng dụng công nghệ thông 
tin

III Thanh tra Sở

8 Ông Nguyễn Hữu 
Sanh

Chánh Thanh 
tra Sở

Đề tài: Nghiên cứu, xây dựng mô hình nuôi thỏ 
New Zealand theo hướng liên kết tiêu thụ sản 
phẩm trên địa bàn tỉnh Hải Dương

9 Bà Trần Thị Hải Phó Chánh Đề tài: Xây dựng mô sản xuất và nuôi dưỡng bò 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn 
vị công tác Tên đề tài/ sáng kiến trình xét công nhận

Thanh tra Sở lai hướng thịt được tạo ra từ công thức lai giữa 
giống đực Blanc Bleu Belge (BBB) với cái lai 
Zebu trên địa bàn tỉnh Hải Dương

IV Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp  

10 Ông Nguyễn Hữu 
Đáng Trưởng phòng

Đề tài: Xây dựng mô hình nuôi ếch Thái Lan 
(Hoplobatrachus rugulosus) kết hợp với nuôi cá 
Rô đồng (Anabas testudineus) đảm bảo an toàn, 
hiệu quả tại tỉnh Hải Dương

11 Bà Nguyễn Thị Hảo Phó Trưởng 
phòng

12 Ông Trần Quang Huy Chuyên viên

Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất và nuôi 
dưỡng bò lai hướng thịt được tạo ra từ công thức 
lai giữa đực giống Blanc Bleu Belge (BBB) và 
cái lai Zebu trên địa bàn tỉnh Hải Dương

V Phòng Thủy sản 

13 Ông Mạc Đăng Mạnh Trưởng phòng
Đề tài: Mô hình sản xuất hàng hoá giống lúa 
TBR225 kháng bạc lá theo hướng tăng trưởng 
xanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương

14 Bà Vũ Thị Kim Hoa Phó trưởng 
phòng

15 Bà Hoàng Thị Dung Chuyên viên

16 Bà Nguyễn Thị Thanh 
Vân Chuyên viên

Đề tài: Xây dựng mô hình nuôi ếch Thái Lan 
(Hoplobatrachus rugulosus) kết hợp với nuôi cá 
Rô đồng (Anabas testudineus) đảm bảo an toàn, 
hiệu quả tại tỉnh Hải Dương

VI Phòng Quản lý xây dựng công trình

17 Ông Bùi Đình Hoàng Phó Trưởng 
phòng

Sáng kiến: Tăng cường công tác quản lý chất 
lượng công trình xây dựng lĩnh vực đê điều, thuỷ 
lợi, phòng chống thiên tai

VII Phòng Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 

18 Ông Nguyễn Xuân 
Nam

Phó trưởng 
phòng

Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất hàng hoá 
giống lúa TBR225 chất lượng, kháng bạc lá theo 
hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương

B. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TT Họ và tên Chức vụ, đơn 
vị công tác Tên đề tài/ sáng kiến trình xét công nhận

I Chi cục  Chăn nuôi và Thú y 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn 
vị công tác Tên đề tài/ sáng kiến trình xét công nhận

19 Ông Nguyễn Minh 
Đức

Phó Chi cục 
trưởng

Sáng kiến: Áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên 
tiến để nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi trang 
trại tại tỉnh Hải Dương

20 Ông Lê Văn Tùng

Trưởng phòng 
Phòng Nghiệp 
vụ Chăn nuôi 

thú y

Đề tài: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ 
xây dựng mô hình chăn nuôi vịt thương phẩm 
SHST53 và CT1234 theo hướng an toàn sinh 
học, hiệu quả kinh tế trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương

II Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT 

21 Ông Phạm Văn 
Chuân Giám đốc

Đề tài: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ 
xây dựng mô hình chăn nuôi vịt thương phẩm 
SHST53 và CT1234 theo hướng an toàn sinh 
học, hiệu quả kinh tế trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương

22 Ông Nguyễn Đức 
Hùng Phó Giám đốc

23 Bà Phạm Thị Thanh 
Tâm

Nhân viên 
phòng Kế hoạch 

- Kỹ thuật

Sáng kiến: Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng 
dẫn, tuyên truyền về thực hiện quy trình cấp 
nước an toàn, chống thất thu, thất thoát nước 
sạch tại các công trình cấp nước tập trung nông 
thôn trên địa bàn tỉnh

III Chi cục Kiểm lâm 

24 Ông Phạm Hồng Hải  Chi cục trưởng

25 Bà Phạm Thị Lan Phó Chi cục 
trưởng

Sáng kiến: Áp dụng một số giải pháp mới để rút 
ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 
“Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động 
vật rừng, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ 
lục II và III CITES”

26 Ông Vũ Hà Phương Trưởng phòng 

Đề tài: Nghiên cứu giải pháp phục hồi, bảo tồn 
và quản lý bền vững tài nguyên rừng khu di tích 
Côn Sơn và rừng dẻ tự nhiên trên địa bàn thành 
phố Chí Linh

27 Ông Trương Xuân 
Tiến Trưởng phòng

Sáng kiến: Tham mưu thực hiện xây dựng, ban 
hành quy định cấp dự báo cháy rừng và các bảng 
tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương

28 Bà Nguyễn Thị Kim 
Oanh Kế toán

29 Ông Mao Việt Hải
Hạt trưởng Hạt 
kiểm lâm thị xã 

Kinh Môn

Đề tài: Nghiên cứu giải pháp phục hồi, bảo tồn 
và quản lý bền vững tài nguyên rừng khu di tích 
Côn Sơn và rừng dẻ tự nhiên trên địa bàn thành 
phố Chí Linh
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn 
vị công tác Tên đề tài/ sáng kiến trình xét công nhận

IV Chi cục  Phát triển nông thôn

30 Ông Mai Nhật Tân Phó Chi cục 
trưởng

31 Ông Nguyễn Đức 
Khanh

Thành viên 
chuyên trách 

Văn phòng điều 
phối NTM

32 Ông Nguyễn Văn Bộ

Thành viên 
chuyên trách 

Văn phòng điều 
phối NTM

Sáng kiến: Đề xuất tham mưu giải pháp triển 
khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG 
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương

33 Ông Trần Đăng Khu
Trưởng phòng 
Nghiệp vụ - 
Tổng hợp

Đề xuất một số giải pháp kinh nghiệm thực hiện 
nghiệp vụ rà soát, đánh giá thủ tục hành chính góp 
phần nâng cao hiệu quả đối với công tác cải cách 
hành chính tại Chi cục Phát triển nông thôn và Văn 
phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh Hải 
Dương

V Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

34
Ông Nguyễn Tiến 

Tráng Chi cục trưởng
Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất và nuôi 
dưỡng bò lai hướng thịt tạo ra từ công thức lai 
giữa đực giống Blanc Bleu Belge (BBB) với cái 
lai Zebu trên địa bàn tỉnh Hải Dương

35 Ông Trần Trung Âu Phó Chi cục 
trưởng

Đề tài: Nghiên cứu nguyên nhân dưa lê, dưa hấu 
chết đồng loạt tại các vùng chuyên canh và xây 
dựng giải pháp quản lý hiệu quả sâu bệnh hại 
dưa tại tỉnh Hải Dương

36 Bà Lương Thị Tuyết 
Loan

Phó phòng Hành 
chính

Sáng kiến: Giải pháp tham mưu, thực hiện công 
tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương năm 2022

37 Bà Trần Thị Miên
Chuyên viên 

phòng Nghiệp 
vụ

Đề tài: Nghiên cứu nguyên nhân dưa lê, dưa hấu 
chết đồng loạt tại các vùng chuyên canh và xây 
dựng giải pháp quản lý hiệu quả sâu bệnh hại 
dưa tại tỉnh Hải Dương

38 Bà Phạm Thị  Ánh 
Nguyệt

Chuyên viên 
Phòng Hành 

chính

Sáng kiến: Giải pháp nâng cao công tác quản lý 
và sử dụng phân bón hướng tới sản xuất nông 
nghiệp bền vững

39 Bà Đồng Thị Kim 
Thoa Kế toán Chi cục

Đề tài: Nghiên cứu nguyên nhân dưa lê, dưa hấu 
chết đồng loạt tại các vùng chuyên canh và xây 
dựng giải pháp quản lý hiệu quả sâu bệnh hại 
dưa tại tỉnh Hải Dương
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn 
vị công tác Tên đề tài/ sáng kiến trình xét công nhận

VI Chi cục Thủy lợi

40 Ông Đỗ Tiến Bậc Chi cục trưởng

Sáng kiến: Tăng cường công tác phổ biến, tuyên 
truyền, đào tạo nghiệp vụ trong công tác xử lý vi 
phạm pháp luật về đê điều, thuỷ lợi, phòng 
chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Hải Dương

41 Ông Phạm Văn Điền Phó Chi cục 
trưởng

Sáng kiến: Nghiên cứu tính toán bổ sung hệ số 
tiêu cụ thể theo các nhóm đối tượng trong dự án 
khảo sát, tính toán kỹ thuật các nội dung thuỷ 
lợi, đê điều, phòng chống thiên tai phục vụ lập 
Quy hoạch tỉnh

42 Ông Nguyễn Khắc 
Nguyên

Trưởng phòng 
Quản lý đê điều

Sáng kiến: Nâng cấp mặt bằng quản lý kỹ thuật 
đê điều dạng số trên hệ thống phần mềm Google 
Earth

43 Ông Đinh Xuân 
Thành

Phó trưởng 
phòng Phòng, 
chống thiên tai

Sáng kiến: Ứng dụng phần mềm Hệ thống giám 
sát thiên tai Việt Nam – VNDMS trong việc xây 
dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 
2021-2025 tỉnh Hải Dương

44 Ông Vũ Minh Kiên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
công trình thủy 
lợi và NSNT

Sáng kiến: Giải pháp nâng cao năng lực quản lý, 
khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương thông qua tuyên truyền, hướng dẫn 
cán bộ quản lý, người trực tiếp quản lý vận hành 
liên quan đến an toàn đập, hồ chứa nước

VII Trung tâm Khuyến nông

45 Bà Phạm Thị Đào  Giám đốc  

Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất và nuôi 
dưỡng bò lai hướng thịt được tạo ra từ công thức 
lai giữa đực giống Blanc Bleu Belge (BBB) và 
cái lai Zebu trên địa bàn tỉnh Hải Dương

46 Ông Nguyễn Phú 
Thụy Phó Giám đốc

47 Ông Nguyễn Tuấn 
Dũng

Phó Trưởng 
phòng kỹ thuật

Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa 
TBR225 chất lượng, kháng bạc lá theo hướng 
tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương

VIII Ban Quản lý rừng

48 Ông Bùi Huy Hoàng
Viên chức Trạm 

QLR Bắc Chí 
Linh

Sáng kiến: Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu 
quả hoàn thành công việc của cán bộ viên chức 
trạm QLR Bắc Chí Linh
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