SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
HỘI ĐỒNG XÉT, CÔNG NHẬN
SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ

Số: 501/QĐ-STNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
V/v công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2017
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ
Căn cứ Quyết định số 373/QĐ-STNMT ngày 08/8/2016 của Sở Tài
nguyên và Môi trường về việc kiện toàn Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp
cơ sở;
Căn cứ Quyết định số 489 /QĐ-HĐSKCS ngày 04/12/2017 của Hội đồng
xét sáng kiến cấp cơ sở về việc quy định tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá sáng
kiến kinh nghiệm cấp cơ sở;
Căn cứ kết quả chấm của Hội đồng SKKN tại Văn bản số 3895/STNMTVP ngày 15/12/2017; theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận 30 sáng kiến kinh nghiệm của các cá nhân đạt Sáng
kiến cấp cơ sở năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường (Có danh sách kèm
theo).
Điều 2. Sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở là căn cứ để Hội đồng Thi đua –
Khen thưởng Sở xét công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2017 và các
danh hiệu, hình thức thi đua khen thưởng cao hơn.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Chánh Văn phòng Sở, các ông, bà có tên tại Điều 1 và các đơn vị, cá nhân liên
quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- GĐ, PGĐ;
- Lưu: VT, TĐKT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(đã ký)
Hồ Huy Thành
PGĐ SỞ TN&MT
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DANH SÁCH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP CƠ SỞ NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số:510 /QĐ-STNMT ngày 15/12/2017 của Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2017)
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Tên sáng kiến
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất đất nông nghiệp thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà
Tĩnh
Chủ trì lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở
dữ liệu đất đai
Chủ trì, tham mưu Quyết định về việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh
Xin bảo lưu sáng kiến soạn thảo Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh về
hoạt động đo đạc bản đồ và Viễn thám trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Giải pháp về tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết
kinh doanh cát sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh
Một số kinh nghiệm trong công tác quy hoạch cán bộ tại Sở Tài nguyên và Môi
trường
Giải pháp về bố trí phương tiện cán bộ, công chức, người lao động trong khu vực
Văn phòng Sở
Tăng cường công tác hòa giải, vận động, thuyết phục công dân, tổ chức tự nguyện
rút đơn trong quá trình giải quyết khiếu nại và tranh chấp đất đai, nhằm phát huy
dân chủ, ổn định tình hình, nâng cao hiệu quả công tác quản lý
Một số giải pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật
về TNMT của chính quyền cấp cơ sở nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai
phạm để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực TNMT
Giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện Kế
hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kế toán trong việc chấp hành luật kế
toán tại các đơn vị dự toán trực thuộc Sở TNMT

Tác giả

Phòng/đơn vị

Hồ Huy Thành

Văn phòng Sở

Nguyễn Cao Sâm

Phòng Đăng ký Thống kê

Nguyễn Ngọc Hoạch

Phòng Định giá đất và BT

Trần Thanh Lam

Phòng Đo đạc Bản đồ và
Viễn thám

Nguyễn Anh Sơn

Phòng Khoáng sản

Trần Hữu Khanh

Văn phòng Sở

Bùi Thị Thanh Nga

Văn phòng Sở

Lê Nam Sơn

Thanh tra Sở

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Thanh tra Sở

Nguyễn Việt Hà

Phòng GHGĐ

Nguyễn Thị Vinh

Phòng KHTC
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Phương pháp kiểm tra sổ mục kê đất đai với nhãn thửa đất trên bản đồ địa chính sau
cấp giấy chứng nhận QSD đất bằng phần mềm Excel
Giải pháp lồng ghép kiểm tra nghiệm thu giao nộp găn liền với tiến độ thi công
nghiệm thu hoàn thành bản đồ sau cấp giấy
Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường
tại làng nghề mộc Thái Yên, xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý
chất thải rắn sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng chất thải rắn chăn nuôi và đề xuất các giải pháp
nâng cao hiệu quả quản lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng quy định về việc lập, thẩm định và phê duyệt kế
hoạch ứng phó với sự cố tràn dầu của các cơ sở trên đian bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lê Văn Hòa
Tôn Quang Thực

Phòng Đo đạc Bản đồ và
Viễn thám
Phòng Đo đạc Bản đồ và
Viễn thám

Phan Ngọc Hà

Chi cục BVMT

Võ Thị Minh Nguyệt

Chi cục BVMT

Nguyễn Thị Minh Tâm

Chi cục BVMT

Đặng Quỳnh Thơ

Chi cục Biển, HĐ và TNN

Kiện toàn tổ chức bộ máy tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động
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Một số sáng kiến kinh nghiệm trong công tác quản lý hồ sơ viên chức – lao động
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Một số nội dung cần thực hiện để nâng cao hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ công tác cấp
giấy CNQSD đất chi hộ gia đình cá nhân gắn với đo đạc bản đồ địa chính
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Khắc phục đô rung, tiếng ồn hệ thống hút khí độc trong phòng thí nghiệm

Trần Ngọc Sơn

Trung tâm QTKTMT
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Áp dụng cách đo điện trở để thiết kế thiết bị quan trắc mực nước trong giếng khoan

Phạm Bá Quý

Trung tâm QTKTMT

Trần Thị Thanh

Trung tâm QTKTMT

Nguyễn Thị Anh

Trung tâm QTKTMT

Nguyễn Văn Kiên

Trung tâm QTKTMT
Văn phòng Đăng ký QSD
đất
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Xây dựng và xác nhận giá trị sử dụng đưa phương pháp phân tích Phenol trong nước
bằng phương pháp trắc quang áp dụng trong phòng thí nghiệm
Đổi mới phương pháp kiểm tra chất lượng số liệu phân tích bằng cách sử dụng biểu
đồ kiểm soát trong phòng thí nghiệm
Bổ sung công đoạn tiền xử lý hóa lý cho hệ thống xử lý nước thải
Giải pháp mở rộng diện tích kho lưu trữ của Văn phòng Đăng ký QSD đất, Sở
TNMT Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2018
Quy chế phối hợp thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, công nhận QSD đất đồng
thời gắn với cấp giấy CNQSD đất, QSDNO và tài sản khắc gắn liền với đất cho các
tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ứng dụng phần mềm TORTOISESVN trong công tác cập nhật chỉnh lý bản đồ địa

Đoàn Văn Nam

Trung tâm Kỹ thuật Địa
chính và CNTT
Trung tâm Kỹ thuật Địa
chính và CNTT
Trung tâm Kỹ thuật Địa
chính và CNTT
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Nguyễn Khắc Chiến
Nguyễn Hoài Nam

Trần Hậu Nghĩa
Lê Quốc Hùng

Văn phòng Đăng ký QSD
đất

Trần Cao Sơn

Văn phòng Đăng ký QSD
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chính tập trung
Một số giải pháp nâng cao tính tích cực lao động của cán bộ viên chức, lao động
trong đơn vị sự nghiệp công
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính trong công tác lưu trữ hồ sơ chứng từ
kế toán năm 2017

Trần Quốc Hùng
Trần Thị Tố Nữ

đất
Trung tâm Phát triển quỹ
đất
Trung tâm Phát triển quỹ
đất
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