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SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

HỘI ĐỒNG XÉT SKKN NĂM 2015 

 

Số: 446/QĐ-HĐSKCS 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày   28  tháng 12 năm 2015 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận đề tài khoa học, công trình nghiên cứu, 

 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2015 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2015 

 

        Căn cứ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND 

tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tài nguyên và Môi trường; 

 Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-TNMT-VP ngày 04/8/2014 của Giám đốc 

Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiện toàn Hội đồng xét, công nhận sáng 

kiến cấp cơ sở; 

 Xét đề nghị của Thư ký Hội đồng TĐKT, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận các đề tài khoa học, công trình nghiên cứu, sáng kiến 

kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường (Có Danh 

sách kèm theo). 

Điều 2. Các đề tài khoa học, công trình nghiên cứu, sáng kiến kinh 

nghiệm được công nhận là cơ sở để Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở bình xét 

danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2015. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  

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 2;  

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

     Nguyễn Hùng Mạnh 
     PHÓ GĐ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 



2 

 

Phục lục 1: DANH SÁCH CÁ NHÂN CÓ ĐỀ TÀI, CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐƯỢC CÔNG NHẬN NĂM 2015 

(Kèm theo Quyết định số 446  /QĐ-HĐSKCS ngày  28  tháng 12 năm 2015 của Hội đồng xét SKKN năm 2015) 

 

TT Tên đề tài, công trình nghiên cứu Tác giả Phòng/Đơn vị 

1 Chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2015 của UBND tỉnh Võ Tá Đinh Giám đốc Sở 

2 

Đề án về rà soát cắm mốc ranh giới đo vẽ bản đồ cấp Giấy chứng nhận QSD đất 

nông lâm trường và hướng dẫn giải quyết các vướng mắc tồn tại trong cấp Giấy 

chứng nhận QSD đất 

Nguyễn Hùng Mạnh Phó giám đốc Sở 

3 

Chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường 

trong việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

các dự án đầu tư góp phần thúc đẩy cải cách hành chính theo Chương trình tổng 

thể cải cách hành chính và chỉ đạo của UBND tỉnh Phan Lam Sơn Phó giám đốc Sở 

4 
Nghiên cứu biến động diện tích đất nông nghiệp do ảnh hưởng của quá trình đô 

thị hóa tại thành phố Hà Tĩnh, thời ký 2000-2010 
Hồ Huy Thành Phó giám đốc Sở 

5 
Điều tra, đánh giá ô nhiễm thuốc BVTV tồn lưu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và đề 

xuất giải pháp xử lý 
Đặng Bá Lục Chi cục BVMT 

6 Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Thanh tra Sở 

7 Tham mưu ban hành quy định đơn giá lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện Lê Việt Anh Phòng Quy hoạch - Giao đất 

8 
Tham mưu thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Võ Thị Thanh Nga 

Phòng Quản lý tài nguyên 

khoáng sản 

9 
Đẩy nhanh tiến độ thông qua việc tạo sự chủ động cho cán bộ Lê Anh Đức 

Trung tâm Quan trắc và Kỹ 

thuật môi trường 

10 
Đề án thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp Trần Hậu Nghĩa Văn phòng Đăng ký QSD đất 
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Phục lục 2. DANH SÁCH CÁ NHÂN CÓ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐƯỢC CÔNG NHẬN NĂM 2015 

(Kèm theo Quyết định số  446  /QĐ-HĐSKCS ngày  28  tháng 12 năm 2015 của Hội đồng xét SKKN năm 2015) 

 
TT Tên Sáng kiến Tác giả Phòng/Đơn vị 

1 Đề xuất công nhận QSD đất, cấp GCNQSD đất cho các tổ chức đang sử dụng đất nhưng 

không có giấy tờ về QSD đất theo Luật Đất đai năm 2013 Nguyễn Cao Sâm Phòng ĐKTK 

2 

Thay khuôn chữ thép bằng khuôn chữ meka để đúc chữ chìm trên mốc và tách quá trình 

đúc đồng thành hai giai đoạn để giảm 1/2 trọng lượng mốc, thuận tiện cho công tác vận 

chuyển mốc đến vị trí chôn. 

Đoàn Văn Nam Trung tâm KTĐC&CNTT 

3 Xử lý nước nhiễm phèn sử dụng cho mục đích sinh hoạt và sản xuất công suất 5-

30m3/ngđ Nguyễn Ngọc Tú Trung tâm QTKTMT 

4 
Áp dụng phần mềm gcadas để xây dựng bản đồ điều tra khoanh vẽ và bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất trong công tác kiểm kê đất đai năm 2014 
Nguyễn Hoài Nam Trung tâm KTĐC&CNTT 

5 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản tại trung tâm kỹ thuật địa 

chính và công nghệ thông tin 
Nguyễn Khắc Chiến Trung tâm KTĐC&CNTT 

6 
Kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trích đo bản đồ địa chính phục vụ công 

tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án lớn trên địa bàn Hà Tĩnh 
Đỗ Xuân Bình Trung tâm KTĐC&CNTT 

7 Cộng đồng tham gia vào công tác ứng phó sự cố tràn dầu trôi dạt vào bờ biển tại các xã 

Kỳ Lợi, Kỳ Ninh, Kỳ Nam và thị xã Kỳ Anh Đoàn Thị Nga Chi cục Biển, HĐ&TNN 

8 Ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính Nhà nước Đỗ Xuân Hoài Văn phòng Sở 

9 Kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện Dự án trám lấp giếng không sử dụng trên địa bàn 

các huyện Thạch Hà, Vũ Quang và Hương Khê Phạm Hữu Tình Chi cục Biển, HĐ&TNN 

10 Xử lý một số tình huống phát sinh trong thực hiện công tác BT, HT, TĐC dự án chăn 

nuôi bò Công ty CP Bình Hà tại Cẩm Xuyên và Kỳ Anh Nguyễn Ngọc Hoạch 

Phòng Định giá đất  

và BT 

11 Kinh nghiệp áp dụng công nghệ thông tin để giải quyết vướng mắc trong xử lý lấn chiếm 

đất đai khi thực hiện Dự án đầu tư 

Nguyễn Hoàng Anh 

Tuấn Trung tâm PTQĐ 

12 
Kết hợp tuyên truyền pháp luật trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp 

trong lĩnh vực đất đai nhằm hạn chế khiếu kiện, vượt cấp, kéo dài 
Hà Thị Mỹ Dung Thanh tra Sở  

13 Nghiên cứu, đề xuất phân vùng sử dụng tổng hợp tài nguyên đới bờ tỉnh Hà Tĩnh Đặng Hữu Bình Chi cục Biển, HĐ&TNN 
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14 Giải pháp nâng cao hiệu quả việc khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ Mai Thị Đào VPĐK QSD đất 

15 Thể hiện phương án quy hoạch bằng Mapinfo để phân loại đất áp dụng kiểm kê đất đai 

và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2015 của một đơn vị cấp xã Trương Doãn Nhật Trung tâm PTQĐ 

16 
Rút ngắn thời gian công đoạn công khai số liệu trong công tác cấp GCN QSD đất 

Bùi Thị Phương 

Thanh Trung tâm PTQĐ 

17 Sử dụng phần mềm Microsostation V8I để số hóa và xử lý bản đồ số Phan Việt Cường Trung tâm KTĐC&CNTT 

18 Phương pháp chỉ đạo và công tác kiểm tra, soát xét chất lượng bản đồ địa chính lâm 

nghiệp Lê Văn Hòa Phòng Đo đạc Bản đồ 

19 Ứng dụng tin nhắn SMS Brandname vào phần mềm văn phòng thông minh (IO) trong 

công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở Hoàng Thị Hạnh Văn phòng Sở 

20 
Nghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng tại các khu vực ảnh hưởng của ô 

nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn dư 
Nguyễn Thị Giang Chi cục Bảo vệ Môi trường 

21 
Điều tra đánh giá và dự váo các nguồn chất thải rắn và chất thải rắn nguy hại công nghiệp 

phục vụ công tác quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường tại tỉnh Hà Tĩnh 
Phạm Xuân Đức Chi cục Bảo vệ Môi trường 

22 Một số giải pháp giúp đơn vị hoạt động ổn định trong điều kiện gặp khó khăn về việc làm Nguyễn Văn Cường Trung tâm KTĐC&CNTT 

23 Giải pháp đẩy nhanh công tác giao đất, giao rừng năm 2015 Võ Văn Tùng Phòng ĐKTK 

24 Giải pháp trong cải cách TTHC tại bộ phận giao dịch một cửa điện tử Bùi Thị Thu Hà VP Sở 

25 Tuyên truyền luật đất đai để đẩy nhanh công tác cấp giấy CNQSD đất Võ Thị Thúy Nga Trung tâm KTĐC&CNTT 

26 

Phối hợp thực hiện lập Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất Danh mục các công 

trình dự án xin chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng chuyên 

cấp huyện 

Trần Hữu Khanh Trung tâm KTĐC&CNTT 

27 
Đo xác định ranh giới sử dụng đất tiếp  giáp với biển ở thời điểm đo vẽ bản đồ địa chính Lương Anh Tuấn Phòng Đo đạc Bản đồ 

28 
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 
Phan Ngọc Hà Chi cục Bảo vệ Môi trường 

29 Giải pháp đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành kế hoạch, thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển 

quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2020 Từ Hải Đường Trung tâm PTQĐ 

30 Nâng cao công tác thẩm định nhu cầu SDĐ làm cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất 

nông nghiệp Phạm Thị Hạnh Phòng ĐKTK 
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31 Giải pháp về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nguyễn Anh Sơn Phòng Khoáng sản 

32 Thực trạng và một số giải pháp tăng cường năng lực quản lý tài chính tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập Lê Duy Sáng Trung tâm PTQĐ 

33 
Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hồ sơ giá đất cụ thể để thực hiện 

các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh 
Lê Thị Tịnh Phòng Định giá đất và BT 

34 Quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật Phạm Thế Lợi Trung tâm PTQĐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


