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THÔNG BÁO 

Danh sách đăng ký danh hiệu thi đua năm 2019 

 

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2019, các phòng, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc đã tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký các 

danh hiệu thi đua năm 2019. Qua tổng hợp, Văn phòng Sở thông báo danh sách 

đăng ký thi đua năm 2019 của các tập thể, cá nhân như sau: 

 

A/ĐĂNG KÝ DANH HIỆU TẬP THỂ 

I. Tập thể Lao động tiên tiến: 09 tập thể 

1. Phòng Tư vấn lao động việc làm - Bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch 

vụ việc làm 

2. Trung tâm Dịch vụ việc làm 

3. Phòng Tổ chức - HCQT - Trung tâm Điều dưỡng NCC 

4. Phòng Y tế chăm sóc sức khỏe - Trung tâm Điều dưỡng NCC 

5. Phòng Tổ chức - Nghiệp vụ, Cơ sở Cai nghiện ma túy 

6. Phòng Khám hỗ trợ điều trị cai nghiện ma túy, Cơ sở Cai nghiện ma túy 

7. Phòng Tổ chức - Hành chính, Cơ sở BTXH tổng hợp  

8. Phòng Y tế - Chăm sóc, Cơ sở BTXH tổng hợp  

9. Phòng Giáo dục - Tư vấn, Cơ sở BTXH tổng hợp  

 

II.  Tập thể Lao động xuất sắc: 08 tập thể  

1. Văn phòng Sở  

2. Thanh tra Sở 

3. Phòng Lao động việc làm và Dạy nghề 

4. Phòng Người có công và Bảo vệ chăm sóc trẻ em 

5. Phòng Bảo trợ xã hội và PCTNXH  

6. Trung tâm Điều dưỡng NCC 

7. Cơ sở BTXH tổng hợp  

8. Cơ sở Cai nghiện ma túy 

 

B/ ĐĂNG KÝ DANH HIỆU CÁ NHÂN 

I. Danh hiệu Lao động tiên tiến 

Có 118/118 CCVC và nhân viên hợp đồng lao động đăng ký danh hiệu Lao 

động tiên tiến (= 100%), trong đó:  

- Cơ quan văn phòng Sở: 36 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm: 16 

- Trung tâm Điều dưỡng Người có công: 12 

- Cơ sở BTXH tổng hợp: 34 

- Cơ sở Cai nghiện ma túy: 20 



II. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở:  18  cá nhân 

 

TT Họ và tên 
Chức vụ, đơn 

vị 

Tên đề tài, sáng kiến, 

giải pháp công tác 

 Cơ quan Văn phòng Sở (12)  

01 Đồng Phúc Hình Phó Giám đốc 
Nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự 

giúp nhau trên địa bàn tỉnh  

02 Nguyễn Tiến Cương Phó Giám đốc 

Tham mưu XD Nghị quyết thí điểm mở 

rộng đối tượng được hưởng chính sách 

học nghề nội trú là HSSV người dân tộc 

thiểu số không thuộc hộ cận nghèo thuộc 

huyện 30a và các thôn cóđiều kiện kinh tế 

xã hội ĐBKK trên địa bàn tỉnh 

03 Dương Bằng Giang Phó Giám đốc 

Giải pháp thu hồi kinh phí trợ cấp ưu đãi 

người có công hưởng không đúng quy 

định 

04 Dương Thị Huế 
Chánh Văn 

phòng 

GP: Hướng dẫn chi tiết về viết và chấm đề 

tài, sáng kiến thuộc thẩm quyền của Sở 

LĐTBXH 

05 Triệu Sinh Trung 
Phó Chánh Văn 

phòng 

Quy chế cấp phát, quản lý và sử dụng kinh 

phí thực hiện chính sách ưu đãi NCC với 

cách mạng và người trực tiếp tham gia 

kháng chiến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

06 Nong Anh Tú 
Phó Phòng 

LĐVL & DN 

Giải pháp thực hiện đảm bảo chỉ tiêu đối 

tượng tham gia BHXH và BHTN trên địa 

bàn tỉnh 

07 Nguyễn Thị Hảo 
Phó Phòng 

NCC&BVCSTE 

Giải pháp tham mưu giải quyết hồ sơ 

người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 

chất độc hóa học và con đẻ hiện nay đang 

tồn tại và vướng mắc. 

08 
Nông Thị Phương 

Liên 

CV Phòng 

NCC&BVCSTE 

Một số giải pháp nhằm triển khai có hiệu 

quả mô hình thí điểm Địa chỉ tin cậy – nhà 

tạm lánh tại cộng đồng trên địa bàn xã 

Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. 

09 Nguyễn Xuân Mạnh 
Trưởng phòng 

BTXH&PCTNXH 

Giải pháp phân công tổ chức, người giúp 

đỡ, tư vấn người nghiện sau cai thay đổi 

hành vi, tạo điều kiện để người sau cai 

nghiện tham gia các hoạt động xã hội, hòa 

nhập cộng đồng bền vững 

10 Nguyễn Thị Vân 
Phó phòng 

BTXH&PCTNXH 

SK: Tham mưu ban hành Nghị quyết quy 

định các khoản đóng góp và chế độ miễn, 

giảm đối với người nghiện ma túy cai 

nghiện tự nguyện tại Cơ sở CNMT trên 

địa bàn tỉnh  



11 Đinh Thị Châm 
Phó phòng 

BTXH&PCTNXH 

SK: Tham mưu ban hành Nghị quyết quy 

định mức quà tặng mừng thọ người cao 

tuổi 

12 Triệu Thị Kiều 
CV phòng 

BTXH&PCTNXH 

SK: Xây dựng định mức, cơ chế tiếp nhận 

đối tượng tự nguyện vào Cơ sở BTXH 

tổng hợp 

 TT Điều dƣỡng Ngƣời có công (02)  

13 Hồ Thị Hải Hà 
Trưởng phòng 

Y tế - CSSK 

Quy trình hoạt động trong các đợt điều 

dưỡng tại Trung tâm. 

14 Ma Thị Quỳnh 
Kế toán Xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản 

tại TTĐDNCC 

 Cơ sở Cai nghiện ma túy (02)  

15 Ma Đức Thủy Phó Giám đốc 
Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện 

phục hồi 

16 Ma Doãn Thức 

TP Tổ chức – 

Nghiệp vụ 

GP: Cải thiện môi trường, thu hút học viên 

cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện 

ma túy 

 Cơ sở BTXH tổng hợp (02) 

17 Hoàng Thị Dung Giám đốc 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả phục 

hồi chức năng cho đối tượng tại Cơ sở 

BTXH tổng hợp tỉnh Bắc Kạn.  

18 Ngô Xuân Trường Phó Giám đốc 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong 

công tác quản lý, giáo dục đối với trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Cơ sở 

BTXH tổng hợp tỉnh Bắc Kạn 

 

Trên đây là danh sách đăng ký thi đua năm 2019 của các tập thể và các cá 

nhân. Đề nghị các phòng, các đơn vị đối chiếu với danh sách đã đăng ký của đơn 

vị mình, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Văn phòng Sở chậm nhất ngày 

30/01/2019./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- BGĐ Sở; 

- Các phòng, ĐVSN thuộc Sở; 

- Lưu VT, VP. 

            GIÁM ĐỐC 
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