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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 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 Nghị định số 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 năm 2013; 

 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 Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

sở năm 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: VB điện tử. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Võ Hữu Hào 

 



TỔNG HỢP ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CÔNG NHẬN ĐẠT CẤP HUYỆN NĂM 2019 

(Kèm theo Quyết định số 3094 /QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của UBND huyện Can Lộc) 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Tên đề tài, sáng kiến kinh nghiệm Ghi chú 

1 Bùi Huy Cường 
Phó Chủ tịch UBND 

huyện Can Lộc 

Giải pháp nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho cán bộ, công 

chức, viên chức trên địa bàn huyện Can Lộc thông qua hình thức 

kiểm tra, sát hạch 
 

2 Trần Thị Thu Hà 
Phó Trưởng phòng Văn 

hóa - Thông tin 

Giải pháp sử dụng phần mềm kiểm tra trực tuyến ONLINE tại các 

cuộc họp tập huấn và các cuộc thi của cán bộ, công chức, viên 

chức các cơ quan nhà nước 
 

3 Phan Văn Tiếu 
Chủ tịch Hội Nông dân 

huyện Can Lộc 

Đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo chỉ đạo xây dựng tổ chức 

Hội và phong trào nông dân vùng giáo hoạt động có hiệu quả 
 

4 Ngô Thị Thu Hoài Chuyên viên phòng Nội vụ 

Giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư 01/2018/TT-

VPCP ngày 23/11/2018 tại Trung tâm hành chính công huyện 

Can Lộc 

 

5 Nguyễn Minh Huệ 
Bí thư Đoàn xã Trường 

Lộc 

Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa 

Đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã 
 

6 Lê Thị Vân Hương 
Công chức Văn - Xã hội, 

UBND xã Trường Lộc 

Bảo tồn và phát huy di sản Văn hóa trên địa bàn xã Trường Lộc, 

thực trạng và giải pháp 
 

7 Nguyễn Thị Thủy 
Phó Bí thư Huyện đoàn 

Can Lộc 

Giải pháp nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

thanh niên huyện Can Lộc giai đoạn hiện nay 
 

8 Trần Hữu Phú 
Phó Chủ tịch HĐND xã 

Thường Nga 

Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn 

tại kỳ họp HĐND xã 
 

9 Phan Thị Huyền Trang 
Công chức VH - Xã hội, 

UBND xã Thường Nga 
Giải pháp giảm nghèo bền vững tại xã Thường Nga  

10 Phan Thị Hà 

Công chức Văn phòng - 

Thống kê, UBND thị trấn 

Đồng Lộc 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giả pháp tham mưu tổng 

hợp của Văn phòng UBND thị trấn Đồng Lộc 
 



11 Nguyễn Xuân Hán 
Công chức ĐC- Xây dựng, 

UBND thị trấn Đồng Lộc 

Một số giải pháp về tham mưu hòa giải, giải quyết tranh chấp đất 

đại tại UBND thị trấn Đồng Lộc 
 

12 Trần Thế Nam 
Phó Chủ tịch UBMT Tổ 

quốc huyện Can Lộc  

Nâng cao chất lượng hoạt động của ban công tác mặt trận khu dân 

cư 
 

13 Nguyễn Đình Vương 

Công chức Địa chính - 

Nông nghiệp, UBND xã 

Quang Lộc 

Khảo nghiệm, đánh giá giống lúa lai hương ưu 98 trong vụ xuân 

2019 tại xã Quang Lộc 
 

14 Nguyễn Thị Mơ 
Công chức VP - Thống kê, 

UBND xã Quang Lộc  

Thực trạng và giải pháp về công tác cải cách hành chính tại xã 

Quang Lộc 
 

15 Nguyễn Văn Ngọ 
Trưởng Công an xã Khánh 

Lộc 

Tham mưu thành lập tổ hòa giải, mối quan hệ hoạt động giữa 

công an xã với tổ hòa giải ở địa bàn các thôn 
 

16 Trần Thị Nguyệt Chủ tịch Hội LHPN huyện 
Một số giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trên 

địa bàn huyện Can Lộc 
 

17 Nguyễn Thị Lý 
Chuyên viên Trung tâm 

ƯDKHKT&BVCTVN 

Xây dựng mô hình liên kết sản xuất lúa có giá trị chất lượng cao 

tại huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh 
 

18 Nguyễn Xuân Lam 
Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy xã Khánh Lộc 

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác 

dân vận ở cơ sở 
 

19 Nguyễn Xuân Nhân 
Chủ tịch UBND xã Khánh 

Lộc 

Mô hình dân vận khéo về phong trào xay dựng nông thôn mới 

nâng cao 
 

20 Trần Văn Hải 
Phó Chủ tịch HĐND xã 

Khánh Lộc 

Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động giám sát Hội đồng nhân 

dân xã 
 

21 Nguyễn Ngọc Hùng 
Chỉ huy trưởng Quân sự 

xã Khánh Lộc 

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đối với công tác dự 

bị động viên trên địa bàn xã giai đoạn 2019 - 2020 
 

22 Nguyễn Thế Bảo 
Chủ tịch UBMT Tổ quốc 

xã Khánh Lộc 
Một số kinh nghiệm trong tập hợp quần chúng  
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