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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2020 

 

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; 

 Theo đề nghị của Trưởng các phòng: Nội vụ, Kinh tế & Hạ tầng. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

sở năm 2020 (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,  hủ 

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 PC  UBND huyện; 

- Các phòng: Nội vụ, K &H ; 

- Lưu: V . HĐ xét SK. 

  Gửi: VB điện tử. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đặng Trần Phong 



TỔNG HỢP ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CÔNG NHẬN ĐẠT CẤP HUYỆN NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện Can Lộc) 
 

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

1 Nguyễn Duy Cường 
Phó Chủ tịch HĐND huyện Can 

Lộc 

Đề án xây dựng huyện Can Lộc, tỉnh Hà  ĩnh đạt chuẩn huyện nông 

thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 

 

2 Phan Quang Hiếu Chánh  hanh tra huyện Can Lộc 
Nghiệp vụ và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong giải quyết 

đơn thư khiếu nại, tố cáo 

 

3 Đặng Đình  hắng 
Chuyên viên phòng Văn hóa - 

 hông tin huyện Can Lộc 

 ăng cường nhận thức trong công tác quản lý và xây dựng các 

thiết chế dành cho hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn huyện 

Can Lộc 

 

4 Lê  hị Vân Hương 
Công chức Văn hóa - Xã hội, 

UBND xã  hường Nga 

Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông 

thôn mới 

 

5 Nguyễn  hị  húy Hằng 
Công chức Văn phòng -  hống 

kê, UBND xã  hiên Lộc 

 rong công tác cải cách thủ tục hành chính xã  hiên Lộc - huyện 

Can Lộc - tỉnh Hà  ĩnh 

 

6 Bùi Quốc  uấn 
Công chức  ư pháp - Hộ tịch, 

UBND xã  hượng Lộc 

 riển khai mô hình tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông 

 

7 Phan Anh 
Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch Liên 

đoàn lao động huyện Can Lộc 

 hực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen 

thưởng các công đoàn cơ sở tại Liên đoàn lao động huyện 

 

8 Nguyễn  hị Dương 
Chủ tịch Liên đoàn lao động 

huyện Can Lộc 

Một số giải pháp về chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt 

động các công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh 

 

9 Nguyễn Xuân Chương Chủ tịch UBND xã Phú Lộc 
Giải pháp tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình 

xây dựng nông thôn mới tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc 

 

10 Nguyễn  hu Phương Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Lộc 

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội 

viên và nhân dân thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư 

 

11  rần Quang Đạo 
Chuyên viên phòng Nông nghiệp 

& P N  huyện Can Lộc 

Sử dụng vật dụng rẻ tiền thay thế tủ đựng thuốc bảo vệ thực vật 

trong sản xuất nông nghiệp đạt tiêu chuẩn VietGAP 

 

12 

Ngô Quốc  hắng 
 hs Dược Khoa Dược - Trung 

tâm Y tế huyện Can Lộc Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị bệnh viêm 

phổi cộng đồng tại  rung tâm y tế Can Lộc 

 

Nguyễn Anh  uấn 
DsCK1 Khoa Dược - Trung tâm 

Y tế huyện Can Lộc 



13 

Võ Quốc Quyết 
BsCK1 Khoa Đông y - Trung tâm 

Y tế huyện Can Lộc 
Đánh giá tác dụng lâm sàng của bài thuốc  iêu Giao Đan Chi trên 

bệnh nhân  ai biến Mạch máu Não có hội chứng  rầm cảm tại 

Khoa Y học cổ truyền,  rung tâm Y tế huyện Can Lộc 

 

Nguyễn  hị Kiều Hương 
CN Khoa Đông y - Trung tâm Y 

tế huyện Can Lộc  

14 

Võ Nhân Trung 
BsCK1 phòng Kế hoạch tổng hợp 

-  rung tâm Y tế huyện Can Lộc 

Khảo sát tình trạng sâu răng vĩnh viễn của bệnh nhân tại phòng 

khám răng-hàm-mặt  rung tâm Y tế huyện Can Lộc 

 

Lê Vạn  hịnh 
CN phòng Điều dưỡng - Trung 

tâm Y tế huyện Can Lộc 

 hân Văn Hùng 
CN phòng Kế hoạch tổng hợp - 

 rung tâm Y tế huyện Can Lộc 

Nguyễn  hị Ánh  uyết 
CN phòng Điều dưỡng - Trung 

tâm Y tế huyện Can Lộc 

Dương  hị Anh 
CN Kế hoạch tổng hợp - Trung 

tâm Y tế huyện Can Lộc 

15 

Lê Vạn  hịnh 
 rưởng phòng Điều dưỡng - 

 rung tâm Y tế huyện Can Lộc 

 hực trạng giao tiếp của điều dưỡng đối với người bệnh điều trị tại 

 rung tâm Y tế huyện Can Lộc 

 

Võ Nhân Trung 
BsCK1 phòng Kế hoạch tổng hợp 

-  rung tâm Y tế huyện Can Lộc 

Nguyễn  hị Ánh  uyết 
CN phòng Điều dưỡng - Trung 

tâm Y tế huyện Can Lộc 

 hân Văn Hùng 
CN phòng Kế hoạch tổng hợp - 

 rung tâm Y tế huyện Can Lộc 

16 

Lê Việt Cường 
 hsBs Khoa Ngoại - Trung tâm Y 

tế huyện Can Lộc 

Đánh giá biến chứng phẩu thuật mổ lấy thai theo thang điểm 

Clavien-Dindo tại  rung tâm Y tế huyện Can Lộc năm 2020 

 

Nguyễn Phước Chung 
BsCK1 Khoa Ngoại - Trung tâm 

Y tế huyện Can Lộc 

Nguyễn Đức Ngọc 
BsCK1  rung tâm Y tế huyện 

Can Lộc 

17 

Phan Đình Đông 
BsCK1 Khoa Nội - Trung tâm Y 

tế huyện Can Lộc 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh thoái hóa khớp ở người 

cao tuổi tại  rung tâm Y tế huyện Can Lộc, tỉnh Hà  ĩnh 

 

Nguyễn Viết  uấn 
BsCK1  rung tâm Y tế huyện 

Can Lộc 

 rần  hị Quỳnh  rang 
CN Khoa Nội -  rung tâm Y tế 

huyện Can Lộc 



18  rần  hị Sen 
Công chức Văn phòng -  hống 

kê, UBND xã Mỹ Lộc 
Nâng cao chất lượng số liệu điều tra thống kê 

 

19 Nguyễn  hị  hanh Nga 
Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện 

Can Lộc 

Xây dựng mô hình nhà sạch - vườn đẹp góp phần xây dựng nông 

thôn mới, đo thị văn minh 

 

20 Nguyễn Hồng Quân 
Phó Ban Quản lý dự án huyện 

Can Lộc 
Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình 

 

 

 

 
 

  
                                          ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
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