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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp cơ sở năm học 2018-2019 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 

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

tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ 

Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

 Xét đề nghị của Hội đồng xét sáng kiến cấp huyện, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Công nhận 04 sáng kiến kinh nghiệm của các cá nhân đạt cấp cơ 

sở năm học 2018 - 2019. (Có danh sách kèm theo) 

 Điều 2. Các tác giả có sáng kiến nêu trên được hưởng quyền lợi theo quy 

định hiện hành; các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm triển khai áp dụng có hiệu 

quả các sáng kiến được công nhận của các cá nhân trong cơ quan, đơn vị mình. 

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

 Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Hội đồng xét sáng kiến, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: Nội vụ, KT&HT; 

- Lưu: VT. 

  Gửi: Bản điện tử. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Võ Hữu Hào 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

  HUYỆN CAN LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

TỔNG HỢP SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐẠT CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2018 - 2019 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND huyện Can Lộc) 

 

TT Họ và tên tác giả Chức vụ - Đơn vị Tên sáng kiến kinh nghiệm Lĩnh vực 

1 Lương Xuân Bình 
Giám đốc Trung tâm GDNN-

GDTX Can Lộc 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả phân luồng học sinh 

sau trung học cơ sở ở cấp huyện 
Quản lý 

2 Nguyễn Xuân Thắng 
Phó Giám đốc Trung tâm 

GDNN-GDTX Can Lộc 

Một số giải pháp quản lý các lớp liên kết đào tạo nghề ở 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường 

xuyên Can Lộc 

Quản lý 

3 Nguyễn Văn Bình 
Giáo viên Trung tâm GDNN-

GDTX Can Lộc 

Một số giải pháp để huy động học sinh sau tốt nghiệp trung 

học cơ sở tham gia học văn hóa kết hợp với học nghề 
Nghề 

4 Nguyễn Văn Quân 
Giáo viên Trung tâm GDNN-

GDTX Can Lộc 

Các phương pháp giải bài toán cực trị trong mạch điện 

xoay chiều 
Nghề 
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