
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               TP. Hà Tĩnh, ngày     tháng 12 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2020 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ban hành ngày 19/6/2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ về 

ban hành Điều lệ sáng kiến; 

Căn cứ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND 

tỉnh về việc ban hành quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 Quy định chi tiết về 

xét Sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở thành phố Hà Tĩnh; Quyết định số 

2431/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của UBND Thành phố về việc kiện toàn Hội 

đồng xét sáng kiến Thành phố;  

Xét đề nghị của phòng Kinh Tế và kết quả họp Hội đồng xét sáng kiến 

Thành phố ngày 01/12/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

         Điều 1. Công nhận 71 sáng kiến cho 71 cá nhân đạt sáng kiến cấp cơ sở 

năm 2020 (Có danh sách kèm theo). 

         Điều 2. Các cá nhân, tác giả có sáng kiến tại Điều 1 được hưởng quyền lợi 

theo quy định hiện hành. 

        Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

        Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Hội đồng xét sáng kiến 

Thành phố; Trưởng các phòng, Ban, đơn vị thuộc thành phố, UBND các 

phường, xã; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên trong danh 

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

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh; 

- Q. Chủ tịch, PCT UBND TP; 

- Lưu: VT, KT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Lê Quang Đức 

 

 



 

 

 

 



DANH SÁCH 

CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP CƠ SỞ NĂM 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /12/2020) 
 

TT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị Tên đề tài, sáng kiến 

1.  
Nguyễn Văn Quý Chủ tịch HĐND thành phố 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân 

thành phố Hà Tĩnh,  

2.  
Lê Quang Đức Phó Chủ tịch UBND thành phố 

Một số giải pháp nhằm phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh 

giai đoạn 2020-2025 

3.  
Nguyễn Hữu Nam 

Phó ban chuyên trách Ban KT-XH 

Thành phố 

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 

2021-2026 

4.  Thân Viết Văn Trưởng phòng TN-MT Ứng dụng phương pháp thu nhập trong định giá đất cụ thể 

5.  Nguyễn Đức Công P Trưởng phòng TN-MT Nâng cao hiệu quả phương pháp so sánh trực tiếp trong định giá đất cụ thể 

6.  
Ngô Huyền Nhung 

Chuyên viên Văn phòng HĐND-

UBND 

Một số giải pháp kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 

trong công tác Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố  

7.  
Lê Thanh Vân Trưởng phòng Nội vụ 

Một số giải pháp sắp xếp, bố trí công an xã dôi dư sau khi bố trí công an chính 

quy tại các xã trên địa bàn Thành phố 

8.  Nguyễn thanh Ngọc Chuyên viên, phòng Nội vụ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng viên chức giáo dục 

9.  Trần Thị thu Hiền Chuyên viên, phòng Nội vụ Ứng dụng phần mềm trong việc thẩm định chỉ số cải cách hành chính 

10.  
Ng Thị Mai Trâm Chuyên viên, phòng Nội vụ 

Giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với công an xã nghỉ việc theo Nghị định 

73/2009/NĐ-CP của Chính phủ 

11.  Nguyễn Kim Xuyến Phó trưởng phòng LĐ-TBXH Một số giải pháp trong công tác trợ giúp người lang thang trên địa bàn thành phố  

12.  
Nguyễn Trần Chung Chuyên viên phòng LĐ-TBXH 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng dữ liệu từ hệ thống thông 

tin quản lý nguồn cung lao động tại TP Hà Tĩnh 

13.  
Tô Thái Hòa Trưởng phòng Quản lý đô thị 

Nâng cấp cảnh quan thành phố thông qua việc trồng 100.000 cây xanh trong giai 

đoạn 2020-2025. 

14.  
Nguyễn Anh Tuấn Phó trưởng phòng QLĐT 

Ứng dụng Phần mềm công nghệ, hỗ trợ phục vụ công tác Quản lý đô thị, quy 

hoạch và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn TP 

15.  
Trương Bá Sơn Chánh Thanh tra Thành phố 

Nâng cao trách nhiệm trong tham mưu xử lý sau Thanh tra tài chính, ngân sách, 

đầu tư xây dựng cơ bản 
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16.  Đoàn Thị Diễm 

Hương 
P Chánh Thanh tra Thành phố Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính trong lĩnh vực đất đai 

17.  
Phan Quang Mậu P Chánh Thanh tra Thành phố 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

ở thành phố Hà Tĩnh 

18.  
Nguyễn Thị Thủy Thanh tra viên Thanh tra Thành phố 

Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra trên địa bàn thành 

phố Hà Tĩnh 

19.  Võ Thị Vinh Thanh tra viên Thanh tra Thành phố Nâng cao hiệu quả thực hiện quy định về bảo vệ người tố cáo 

20.  
Dương Đăng Ngọc Trưởng phòng Y tế 

Đề án thành lập trung tâm y tế trên cơ sở tổ chức lai trung tâm y tế dự phòng với 

trung tâm dân số -kế hoạch hóa gia đình 

21.  
Hồ QuốcTuấn Trưởng phòng Văn Hóa- Thông tin 

Kinh nghiệm chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền trực quan chào mừng các 

sự kiện trọng đại 

22.  
Nguyễn Duy Cường Phó phòng Văn Hóa- Thông tin 

Một số giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào 

mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

23.  
Lê Thị Thúy 

Chuyển viên, phòng Văn Hóa- 

Thông tin 

"Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng QLNN về hoạt động dịch vụ Quảng 

cáo trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh" 

24.  Nguyễn Tiến Quý Chuyên viên phòng Tư Pháp Xử lý tình huống xác nhận cha con và thay đổi thông tin trong đang ký khai sinh 

25.  Nguyễn Thị Ngọc 

Vân 
Chuyên viên phòng TC-KH 

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kế toán tại các đơn vị hành chính sự 

nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh 

26.  Nguyễn Thế Công Phó Trưởng phòng Kinh tế Môt số kinh nghiệm trong phòng chống ngập lụt trên địa bàn thành phố 

27.  
Nguyễn Văn Tùng Chuyên viên phòng Kinh tế 

Một số giải pháp phát triển ngành nghề truyền thống chăn, ga, gối nệm tại cụm 

công nghiệp thạch Đồng 

28.  
Nguyễn Viết Xuân 

Phó giám đốc Trung tâm  

VH-TT TP Hà Tĩnh 
Giải pháp tuyên truyền tực quan Cột treo phướn độc lập 

29.  Nguyễn  Thị Mùi Cán bộ Đội quản lý trật tự đô thị Giải pháp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh 

30.  
Trần Thu Hiền  

Cán bộ Ban QL dự án đầu tư xây 

dựng thành phố Hà Tĩnh 
Làm việc nhóm trên cùng 1 File trong google drive 

31.  
Trần Thị Vân Anh Viên chức, TT Y tế thành phố 

Thực trạng và những giải pháp thực hiện mô hình 5 S tại câc khoa, phòng, Trạm 

Y tế xã, phường của Trung tâm Y tế thành phố Hà Tĩnh 



5 

 

 

32.  
Thái Thị Hồng Lê 

Viên chức, TT Y tế thành phố Đặc điểm lâm sàng và XN thiếu máu thiếu sắt ở trẻ em <5 tuổi tại BV đa khoa 

thành phố hà tĩnh năm 2020 

33.  
Võ Thị Thương  Viên chức, TT Y tế thành phố 

Thực trạng, kết quả và những khó khăn, thách thức trong công tác tiêm chủng mở 

rộng tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2017 - 2020 

34.  
Trần Viết Phương 

Phó giám đốc TT ƯD KHKT và Bảo 

vệ cây trồng vật nuôi, TP Hà Tĩnh 
Giải pháp cải tiến kỹ thuật làm bồn sản xuất cây ăn quả 

35.  
Hà Thị Thảo 

Viên chức TT Ứng dụng KHKT và 

Bảo vệ cây trồng vật nuôi, TP  
Mô hình sản xuất thử giống lúa mới chất lượng HN6 vụ xuân năm 2020 

36.  

Nguyễn Thanh Hải 
Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND 

Bắc Hà 

Nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND cấp xã 

là nâng cao trách nhiệm, trình độ năng lực phẩm chất đạo đức của người đứng 

đầu góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh 

37.  
Nguyễn Duy Hải Chủ tịch UBMTTQ phường Bắc Hà 

Giải pháp nâng cao hiệu quả MTTQ  các đoàn thể chính trị- xã hội góp ý phần  

xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh” 

38.  
Phạm Thị Hoan 

PBT thường trực Đảng ủy phường 

Bắc Hà 

Một số giải pháp xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh thực hiện tốt 

nhiệm vụ chính trị của địa phương 

39.  Nguyễn Hồng Lĩnh Bí thư Đảng ủy phường Nam Hà Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 

40.  
Trần Xuân Sơn 

Chủ tịch HĐND phường Nam Hà Một số giải pháp xây dựng tuyến đường hoa, ngõ hoa, thảm hoa góp phần nâng 

cao chất lượng tiêu chí TDP mẫu, phường văn minh đô thị 

41.  
Hồ Quang Long 

Công chức VHXH phường Nam Hà Nâng cao chất lượng các giải pháp trong công tác giảm nghèo bền vững trên địa 

bàn phường Nam Hà 

42.  
Trịnh Thị Oanh 

PBT thường trực Đảng ủy phường 

Nam Hà 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thốngchính trị 

phường Nam Hà 

43.  
Dương Đình Phúc 

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả P Nguyễn Du – thành phố Hà Tĩnh 

44.  
Võ Thị Thuận 

Bí thư Đoàn thanh niên, phường 

Nguyễn Du 

Giải pháp nâng cao tỷ lệ tập hợp thanh niên đô thị trong xây dựng các mô hình 

kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ 

45.  
Lê Văn Thắng 

BT  Đảng ủy phường Trần Phú Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát đối với Đảng bộ 

cơ sở 
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46.  
Trần Quốc Toản CT UBND phường Trần Phú 

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát Thủ tục hành chính 

trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

47.  
Nguyễn Thế Anh 

 

PCT UBND phường Trần Phú 
Đổi mới nâng cao công tác Tư pháp và đăng ký quản lý hộ tịch cấp phường 

48.  Lê Thị Loan BT Đảng ủy phường Đại Nài Đổi mới nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND phường Đại Nài 

49.  
Lê Văn Bình PCT HĐND phường Đại nài 

Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở xã, 

phường, thị trấn 

50.  
Trần Thị Loan 

Công chức Tư pháp- Hồ tịch 

phường  Đại Nài 

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lươợng công tavs đăng ký hồ tịch  của 

UBND cấp xã 

51.  Trương Quang Hiếu Bi thư Đảng ủy phường Tân Giang Một số Giải pháp nâng cao lãnh đạo, chỉ đạo về tôn Giáo ở phường Tân Giang 

52.  
Lê Hưu hiệp CT UBND phường Tân Giang 

Một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tân 

Giang 

53.  
Đoàn Xuân Hoài 

Phó Bi thư Đảng ủy phường Tân 

Giang 

Một số Giải pháp thực hiện Quy chế dân vận trong hệ thông chính trị phường 

Tân Giang 

54.  
Lê Hữu Dũng 

BT Đảng ủy phường Văn Yên Một số giải pháp cũng cố xây dựng đoàn kết nội bộ, xây dụng hệ thống chính trị 

cơ sở vững mạnh  

55.  Lê Đình Thắng CT UBND P Văn Yên Công tác tiếp dân, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo 

56.  Phạm Hữu Thao BT Đảng ủy P Thạch Linh Một số giải pháp phát triển giảng viên 

57.  
Trương Quang Sơn CT UBND phường Thạch Linh 

Một số Giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền để \huy 

động các nguồn lức, xây dựng phường Thạch Linh đạt chuẩn văn minh đô thị  

58.  Hoàng Ngọc Quân PBT Đảng ủy phường Thạch Linh Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức phường Thạch Linh 

59.  
Nguyễn Văn Tuấn  

Công chức Tư pháp- Hồ tịch 

phường Thạch Linh 

Giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả thuộc UBND phường Thạch Linh 

60.  Trần Đức Thiên CT UBND xã Thạch Bình Nâng cao hiệu quả xử lý đơn thư của nhân dân ngay tại cơ sở 

61.  
Nguyễn Tuấn Anh CT UBND xã Đồng Môn 

Giải pháp đẩy nhanh hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hành 

công vụ của cán bộ công chức 

62.  
Lưu Quang Vũ  

Công chức Địa chính- Xây dựng xã 

Đồng Môn 

“Ứng dụng phần mềm Microstation trong công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng các dự án trên địa bàn xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh"         
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63.  
Trần Thị Thuận  

Công chức Tài chính- Kế toán xã 

Đồng Môn 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngân sách xã 

64.  
Dương Thị Ngọc 

Công chức Văn phòng-Thống kê xã 

Đồng Môn 

Năng cao hiệu quả công tác Văn thư lưu trử trong cơ quan hành chính cấp xã giai 

đoạn xây dựng chính quyền điện tử 

65.  Nguyễn Sông Hàn CT UBND xã Thạch Hạ Sản xuất rau củ quả, kết hợp sinh thái Thạch Hạ năm  2020 

66.  Trương Thế Kỷ PCT UBND xã Thạch Hạ Công tác dân vận chính quyền và mô hình xây dựng công sở văn minh 

67.  Võ Thị Khánh Linh PBT Đảng ủy, X Thạch Hạ Nâng cao công tác quản lý đảng viên 

68.  
Nguyễn Thị Tâm 

Công chức Văn phòng- Thông kê, 

xã Thạch Hạ 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ công trực tuyến  

69.  
Nguyễn Đức Hiền 

 

CT UBMTTQ xã Thạch Trung 
Thực trạng và một số giải pháp về phát triển đảng viên ở vùng đồng bào công 

giáo xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh 

70.  
Nguyễn Xuân Hậu PCT UBND xã Thạch Trung 

Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp 

cơ sở  

71.  Phạm Văn Đức PBT Đảng ủy, phường Hà Huy Tập Môt sô giải pháp lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh 
 

(Danh sách này có: 71 sáng kiến) 
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