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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 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: Văn bản điện tử. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Hữu Hào 

 



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

(Kèm theo Quyết định số 3913/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND huyện Can Lộc) 

 

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

1 Nguyễn Thị Thanh Hoài 
Phó Chủ tịch HĐND 

huyện 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân 

thông qua việc tổ chức tốt thực hiện công tác giám sát 
 

2 Trần Đình Sơn 
Trưởng Ban pháp chế 

HĐND huyện 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn của Hội 

đồng nhân dân cấp cơ sở 
 

3 Đặng Thành Mỹ 
Chuyên viên phòng 

Nông nghiệp & PTNT 

Đầu tư xây dựng nhà máy sấy, kho tồn trữ, xay xát lúa gạo 

thương phẩm 
 

4 Trần Sỹ Hùng 
Chuyên viên phòng 

Kinh tế & Hạ tầng 

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về xây dựng đường giao 

thông nông thôn tại các xã, thị trấn 
 

5 Phạm Thị Thùy Dương 
Cán bộ Trung tâm Dân 

số - KHHGĐ huyện 

Nâng cao chất lượng công tác truyền thông Dân số - KHHGĐ trên 

địa bàn huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2020 
 

6 Nguyễn Huy Công 
Chuyên viên Thanh tra 

huyện 

Nâng cao kỹ năng xác định thẩm quyền và xử lý đơn thư khiếu 

nại, tố cáo 
 

7 Nguyễn Sỹ Tứ 
Phó Bí thư Đảng ủy xã 

Phú Lộc 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước  

8 Nguyễn Thị Thúy Hằng 
Công chức Văn phòng - 

Thống kê xã Gia Hanh 

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính xã Gia Hanh, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 
 

9 Trần Xuân Hoài 
Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh 

Lộc 
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng nông thôn mới  

10 Nguyễn Thị Dương 
Chủ tịch Liên đoàn Lao 

động huyện 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt đọng của 

công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 
 

11 Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng phòng Tư pháp 
Thực hiện pháp luật về Trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 
 



12 Phan Văn Sơn 

Bí thư Đảng ủy - Chủ 

tịch HĐND xã Gia 

Hanh 

Nâng cao chất lượng giám sát Hội đồng nhân dân xã  

13 Đặng Thanh Bình 
Trưởng Công an xã 

Tùng Lộc 

Công tác xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự ở khu dân 

cư 
 

14 Trần Đình Quang 
Trưởng Công an thị trấn 

Nghèn 

Một số phương pháp hạn chế tình trạng chơi, nghiện Game của 

học sinh 
 

15 Thái Minh Thắng 
Trưởng Công an xã Kim 

Lộc 

Công tác xây dựng mô hình tự quản về an ninh, trật tự ở khu dân 

cư 
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