
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

Số: 2190 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 5 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2020 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 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 Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh;  

Theo đề nghị của Hội đồng xét sáng kiến cấp tỉnh tại văn bản số 

747/SKHCN-SK ngày 24/5/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 32 sáng kiến đạt sáng kiến cấp tỉnh năm 2020 (có danh 

sách kèm theo). 

Điều 2. Các tác giả sáng kiến có tên 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 Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các cá nhân có tên trong danh 

sách kèm theo tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- PVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm CB-TH; 
- Lưu: VT, VX2.                                                                                             
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH 

Sáng kiến đạt sáng kiến cấp tỉnh năm 2020 

(Kèm theo Quyết định số 2190 /QĐ-UBND  ngày 26/5/2021  

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

1. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh.   

Tác giả: Trương Thị Thanh Huyền, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.  

2. Đổi mới quy trình công tác xử lý văn bản, tham mưu, phục vụ sự lãnh 

đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy trên hệ thống mạng công nghệ thông tin 

thực hiện cải cách hành chính trong Đảng. 

Tác giả: Nguyễn Thanh Điện, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. 

3. Một số giải pháp phát huy ảnh hưởng tích cực của kinh tế thị trường, kinh 

tế tri thức đối với văn hóa và con người Hà Tĩnh trong tình hình mới.  

Đồng tác giả: Trần Minh Phương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 

Trương Thanh Huyền, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. 

4. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức cho học sinh 

Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. 

Đồng tác giả: Lê Văn Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 

Trần Mạnh Hùng - Trưởng phòng Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

5. Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho học 

sinh bậc Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay. 

Đồng tác giả: Nguyễn Thành Đồng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 

Trần Đình Hưng, Quyền Trưởng phòng Khoa giáo - Văn hóa, Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy. 

6. Giải pháp nâng cao chất lượng phòng chống tham nhũng bằng điều tra 

xã hội học về công tác phòng chống tham nhũng. 

Đồng tác giả: Hoàng Văn Thanh, Giám đốc và Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc 

Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

7. Áp dụng quy trình xử lý thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội 

cho Ban Tuyên giáo các cấp. 

Đồng tác giả: Phan Thị Mai Linh, Trưởng phòng và Nguyễn Thái Hà, Phó 

Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

8. Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị cho đảng 

viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới tại huyện Lộc Hà. 

Đồng tác giả: Phan Thành Chung, Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc và 

Nguyễn Thị Hương Trà, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Lộc Hà.  

9. Đổi mới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp tại huyện Thạch Hà 

đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. 

Tác giả: Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 

huyện Thạch Hà.  

10. Giải pháp tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa 

bàn huyện Hương Sơn. 
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Tác giả: Nguyễn Viết Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy Hương Sơn. 

11. Một số giải pháp trong triển khai công tác sắp xếp đơn vị hành chính 

cấp xã trên địa bàn huyện Hương Sơn, giai đoạn 2019-2021.   

Tác giả: Hà Thị Huyền, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hương Sơn. 

12. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 trong các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên. 

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Đào, Phó Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng, 

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh. 

13. Vận động hội viên nông dân thu gom, phân loại và xử lý rác thải nông 

thôn trên địa bàn huyện Lộc Hà, giai đoạn 2020-2025. 

Tác giả: Hoàng Xuân Ty, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lộc Hà. 

14. Nghiên cứu tổng kết thực tiễn và lý luận hoạt động của ngành Y tế giai đoạn 

2006-2020; chỉnh lý, biên soạn, bổ sung giai đoạn 1945-2005, xuất bản cuốn sách "75 

năm ngành Y tế Hà Tĩnh 1945-2020". 

Đồng tác giả: Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Y tế và Nguyễn Việt Thắng, Phó 

phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế. 

15. Một số giải pháp xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng đô thị văn 

minh tại thành phố Hà Tĩnh. 

Tác giả: Phạm Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh. 

16. Chuyển đổi mô hình thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã Kỳ Anh. 

Đồng tác giả: Nguyễn Hoài Sơn, Chủ tịch và Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ 

tịch UBND thị xã Kỳ Anh. 

17. Giải pháp phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng đường giao 

thông nông thôn trên địa bàn tỉnh bằng vật liệu bê tông nhựa Atsphan, cacboncor, 

Microfacin. 

Đồng tác giả: Phan Văn Trung, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Phạm 

Duy Thắng, Phó Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giao thông vận tải. 

18. Nghiên cứu tổ chức thực hiện các giải pháp tiếp nhận hồ sơ và trả kết 

quả đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố trên 

địa bàn tỉnh. 

Đồng tác giả: Nguyễn Việt Thắng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải và 

Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái, Sở 

Giao thông vận tải. 

19. Nâng cao hiệu quả quản lý giết mổ gia súc để đảm bảo an toàn thực 

phẩm, tăng cường phòng chống dịch bệnh. 

Tác giả: Nguyễn Quốc Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà. 

20. Chỉ đạo Nghệ thuật Chương trình kịch hát Dân ca Nghệ Tĩnh "Lời 

Bác dặn trước lúc đi xa". 

Tác giả: Đặng Duy Hải, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Nghệ thuật 

truyền thống, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

21. Một số giải pháp phát triển loại hình du lịch sinh thái ở Vũ Quang giai 

đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. 

Tác giả: Phan Hồng Yến, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang.  
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22. Khai thác tối đa hiệu quả lợi thế về rừng và đất rừng, đẩy mạnh tái cơ 

cấu nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, 

nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái bền vững tại huyện Vũ Quang. 

Tác giả: Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang.  

23. Tập trung ruộng đất, thành vùng sản xuất quy mô lớn, tăng cường liên 

kết để nâng cao hiệu quả, giá trị trong sản xuất nông nghiệp. 

Tác giả: Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc. 

24. Xây dựng phần mềm quản lý về lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân 

trên địa bàn tỉnh. 

Đồng tác giả: Bùi Quang Hoàn, Phó Giám đốc và Trần Mạnh Hùng, 

Quyền Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành, Sở Khoa học và 

Công nghệ. 

25. Phát sóng Chương trình truyền hình Hà Tĩnh 24/24 trên mạng 

facebook.  

Tác giả: Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình 

Hà Tĩnh.  

26. Hệ thống quản lý, truyền tải nội dung trên nền tảng OTT. 

Đồng tác giả: Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc và Nguyễn Văn Hùng, Đài 

Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. 

27. Giải pháp quản lý tổng hợp bệnh khảm lá sắn góp phần ổn định vùng 

nguyên liệu sắn công nghiệp tại các xã phía Tây Nam huyện Kỳ Anh. 

Tác giả: Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn.  

28. Giải pháp ứng dụng pháp đồ EBMT trong điều trị viêm dạ dày nhiễm 

Helicobacter pylori tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh. 

Đồng tác giả: Nguyễn Tiến Vũ, Phó Giám đốc và Nguyễn Thị Dung, 

Bệnh viện Đa Khoa thành phố Hà Tĩnh. 

29. Phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh Carbapenem tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh. 

Đồng tác giả: Tôn Đức Quý, Phó Giám đốc và Bùi Hoàng Dương, Trưởng 

Khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.  

30. Đánh giá chất lượng sống ở bệnh nhân ung thư phổi trước và sau hóa 

trị triệu chứng bằng Vinorelbine tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. 

Đồng tác giả: Hoàng Quang Trung, Giám đốc và Võ Văn Phương, Trưởng 

Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.  

31. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh Melioidosis tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh từ tháng 1/2019-12/2019. 

Đồng tác giả: Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc và Phạm Thị Huyền, Phụ 

trách Khoa Vi sinh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.  

32. Bước đầu đánh giá kết quả chụp - can thiệp động mạch vành qua da 

trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Hà Tĩnh. 

Đồng tác giả: Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc và Đinh Sỹ Thanh, Khoa Nội tim 

mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh./. 
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