
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  

VIỆT NAM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CHI NHÁNH TỈNH HÀ TĨNH  

Số:        /QĐ-NHNN-HTI4          Hà Tĩnh, ngày       tháng  12 năm  2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sáng kiến 

 

HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN NHNN CHI NHÁNH TỈNH HÀ TĨNH 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-NHNN ngày 31/10/2019 của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng; 

Căn cứ Quyết định số 1692/QĐ-NHNN ngày 08/8/2017 của Thống đốc NHNN 

Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế làm việc của Hội đồng 

sáng kiến Chi nhánh; 

Căn cứ kết quả đánh giá, xét duyệt của Hội đồng Sáng kiến Chi nhánh; 

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng sáng kiến Chi nhánh NHNN tỉnh.   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở năm 2021 cho 

06 sáng kiến của các cá nhân thuộc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.  

(có danh sách đính kèm) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng 

sáng kiến, Trưởng các phòng và tương đương có liên quan và các cá nhân có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận:  TM. HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 
- Như điều 2; 

- Ban Giám đốc Chi nhánh; 

- Thành viên Hội đồng sáng kiến CN; 

- Lưu: VT, TH,NS&KSNB.TTTMAI.(4) 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TỈNH 

Nguyễn Văn Trung 

BM 03-HC-13 



 

DANH SÁCH 

Các sáng kiến được công nhận có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở năm 2021 

 

 

TT 
Họ và tên, 

Chức vụ, đơn vị công tác 

 

Tên đề tài sáng kiến 

1 

Nhóm đề tài: 

- Đinh Đức Dũng - Nhân viên bảo 

vệ,  

- Bùi Thế Hạnh - Nhân viên bảo vệ, 

Phòng Tiền tệ, kho quỹ & HC 

Đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo an 

toàn tuyệt đối tài sản trụ sở NHNN. 

2 
Nguyễn Hoàng Dũng - Nhân viên lái 

xe, Phòng Tiền tệ, kho quỹ & HC 

Tiết kiệm chi phí tiền điện và phí bảo trì, 

bảo dưỡng hệ thống bóng điện cao áp bằng 

năng lượng xanh. 

3 
Bùi Hồng Thùy Linh - Kiểm soát 

viên, Phòng Tổng hợp, NS & KSNB 

Đề xuất ban hành quy định nội bộ về công 

tác kiểm soát nội bộ tại NHNN Chi nhánh 

tỉnh Hà Tĩnh. 

 4 

Nhóm đề tài: 

- Phan Thị Bảo Ngọc - Kế toán viên,  

- Trần Thị Bích Ngọc - Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Kế toán - thanh toán 

Ứng dụng CNTT trong hỗ trợ hạch toán, 

đối chiếu, in ấn các khoản thu phí từ hệ 

thống “Ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân 

sách và tích hợp hệ thống”. 

5 

Nhóm đề tài: 

- Phan Viễn Đông - Phó Giám đốc 

Chi nhánh 

- Nguyễn Thị Tuyết Nhung B - Phó 

Trưởng phòng Tổng hợp, Nhân sự 

& KSNB 

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý vay, trả 

nợ nước ngoài trung, dài hạn của doanh 

nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh với 

kim ngạch dưới 10 triệu USD trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh. 

6 

Nhóm đề tài:  

- Nguyễn Phương Nam - Chánh 

TTGSNH 

- Nguyễn Thị Thanh - Thanh tra 

viên 

   Thanh tra, giám sát ngân hàng 

Phương pháp kiểm tra phát hiện sai sót trên 

bảng cân đối tài khoản kế toán, đề xuất các 

chỉ tiêu cảnh báo, lập Báo cáo giám sát an 

toàn vi mô đối với các QTDND. 
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