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QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2016 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT, CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2016 

 

        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 410 /QĐ-HĐSKCS ngày 15/12/2015 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường 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; xét đề nghị của Chánh Văn 

phòng Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận sáng kiến của các cá nhân đạt danh hiệu Sáng kiến cấp 

cơ sở năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Sáng kiến kinh nghiệm là căn cứ để Hội đồng Thi đua – Khen thưởng 

Sở xét công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2016 và làm căn cứ để đề 

xuất UBND tỉnh công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. 

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 3;  

- GĐ, PGĐ; 

- Lưu: TK. 

  CHỦ TỊCH  

   

 

 

 

 

   Hồ Huy Thành 

    PGĐ SỞ TN&MT 

 



DANH SÁCH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP CƠ SỞ NĂM 2016 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số 613/QĐ-STNMT ngày 22/12/2016 của Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2016) 

 

TT Tên đề tài,  sáng kiến Tác giả Phòng, đơn vị 

1 
Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai và đánh giá thích hợp đất sản xuất nông nghiệp khu 

vực ven đô thị thành phố Hà Tĩnh 

Hồ Huy Thành Phó GĐ Sở 

2 Đề án tinh giản biên chế, lao động tại Trung tâm Kỹ thuật Địa chính và CNTT 
Trần Hữu Khanh 

Văn phòng 

3 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Bùi Thị Thanh Nga Văn phòng 

4 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Đỗ Xuân Hoài Kế hoạch Tài chính 

5 
Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ địa chính ở cấp xã 

gắn với đo vẽ bản đồ địa chính 

Nguyễn Cao Sâm ĐKTK 

6 
Đề xuất một số giải pháp trong việc xử lý kiến nghị về đất đai của các tổ chức tôn 

giáo 

Nghiêm Thị Thu Hiền ĐKTK 

7 

Giải pháp kết hợp bàn giao đất tại thực địa trong quá trình giao đất, thuê đất với việc 

kiểm tra thẩm định hồ sơ cấp giấy CNQSD đất cho các tổ chức khi cấp giấy CN lần 

đầu 

Phạm Thị Hạnh ĐKTK 

8 
Đề xuất hướng giải quyết vướng mắc trong quá trình thẩm định nhu cầu sử dụng đất 

đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

Nguyễn Việt Hà QH- GĐ 

9 
Kết hợp tuyên truyền pháp luật về BVMT trong quá trình thanh tra nhằm hạn chế các 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tronh hoạt động SXKD của các tổ chức, cá nhân 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Thanh tra 

10 

Xử lý một số tình huống phát sinh trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư các dự án đường trục ngang khu đô thị trung tâm – Khu đô thị du lịch Kỳ 

Ninh (giai đoạn 2) trên địa bàn phường Sông Trí và xã Kỳ Hưng, thị xã Kỳ Anh 

Nguyễn Ngọc Hoạch Định giá đất và Bồi 

thường 

11 
Một số biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra hoạt động khoáng sản 

và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác 

Nguyễn Văn Thành Khoáng sản 



12 Giải pháp về thu ngân sách trong khai thác trên địa bàn tỉnh Nguyễn Anh Sơn Khoáng sản 

13 
Giải pháp kiểm tra công tác tiếp biên giữa các tập bản đồ và sự phối hợp giữa bản đồ 

với giấy CNQSD đất trong công tác thành lập bản đồ sau cấp giấy 

Lương Anh Tuấn Đo đạc bản đồ 

14 
Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng chất thải y tế và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu 

quả quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

Phan Ngọc Hà Chi cục Bảo vệ 

môi trường 

15 
Trám lấp các giếng không sử dụng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Kỳ 

Anh và thành phố Hà Tĩnh 

Phạm Hữu Tình Chi cục Biển, Hải 

đảo và TNN 

16 
Nghiên cứu lồng ghép các yếu tố biến đổi khí hậu trong một số quy hoạch của tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đặng Hữu Bình Chi cục Biển, Hải 

đảo và TNN 

17 
Đánh giá sự thay đổi hàm lượng Nitrat trong nước sông Ngàn Sâu bằng phương pháp 

thống kê ANOVA  

Lê Thị Lệ Thúy Trung tâm QTMT 

18 
Thay đổi trọng lượng thiết bị lấy mẫu nước tầng ngang WILDCO MODEL1140  để 

lấy mẫu nước biển ở tầng đáy 

Nguyễn Anh Thái Trung tâm QTMT 

19 Cải tiến thiết bị lưới sinh vật để lấy mẫu sinh vật phù du trong môi trường nước Nguyễn Tuân Trung tâm QTMT 

20 
Khắc phục và cải tiến máy phân tích điện hóa dùng để phân tích các kim loại nặng 

trong nước 

Nguyễn Thị Anh Trung tâm QTMT 

21 
Quy trình phân tích CYANNUA (CN) trong nước bằng phương pháp trắc quang với 

PRIMIDIN và AXIT BABITURIC theo phương pháp SMEWW 4500-CN.C&E 

Trần Thị Thanh Trung tâm QTMT 

22 
Ứng dụng hệ thống điện tử Gmail trong quy trình nộp hồ sơ đăng ký giao dịch bảo 

đảm 

Nguyễn Thanh Tùng VP ĐKQSD đất 

23 Nâng cao kỹ năng giao tiếp hành chính trong đơn vị sự nghiệp Thái Thị Thanh Thủy VP ĐKQSD đất 

24 

Giải pháp tổng hợp trong việc chuyển vẽ địa giới hành chính 364 ra thực địa, phục vụ 

giải quyết tranh chấp địa giới hành chính tại các khu vực bãi bồi, bãi cát và khu vực 

hoang hóa sình lầy 

Đoàn Văn Nam Trung tâm 

KTĐC&CNTT 

25 
Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ 

gia đình, cá nhân 

Nguyễn Văn Cường Trung tâm 

KTĐC&CNTT 

26 Một số sáng kiến kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng viên chức 
Nguyễn Khắc Chiến Trung tâm 

KTĐC&CNTT 

27 Một số kinh nghiệm trong quản lý viên chức, lao động tại phòng Phát triển Công nghệ Nguyễn Tiến Minh Trung tâm 



KTĐC&CNTT 

28 Để vừa giỏi việc nước đảm việc nhà 
Phan Thị Bích Diệp Trung tâm 

KTĐC&CNTT 

29 Quy trình xây dựng hồ sơ địa chính sau cấp giấy chứng nhận bằng phần mềm Gcadas 
Nguyễn Hoài Nam Trung tâm 

KTĐC&CNTT 

30 
Kinh nghiệm sử dụng phần mềm Gcadas hoàn thiện bản đồ sau cấp giấy theo chuẩn 

Thông tư 25 của Bộ TNMT 

Trần Thị Mỹ Hạnh Trung tâm 

KTĐC&CNTT 

31 Ph Phương pháp đo đạc lưới bằng công nghệ GNSS bằng 2 máy đo Trimble R3 
Thân Văn Sâm Trung tâm 

KTĐC&CNTT 

32 
Giải pháp xử lý các thửa đất khi phát hiện có sai khác về số liệu giữ các hồ sơ pháp lý 

thửa đất, bản đồ hiện trạng và các hồ sơ khác trong việc bồi thường, GPMB 

Từ Hải Đường Trung tâm Phát 

triễn Quỹ đất 

33       Tăng cường công tác quản lý chất lượng, phát huy hiệu quả vốn vốn đầu tư 
Trần Quốc Hùng Trung tâm Phát 

triễn Quỹ đất 

34      Giải pháp hạn chế tiêu cực trong đấu giá quyền sử dụng đất 
Nguyễn Chí Công Trung tâm Phát 

triễn Quỹ đất 

35 
Giải pháp xac định diện tích thực tế để tinh toán bồi thường, hỗ trợ, GPMB các thửa 

đất NN của các hộ gia đình đã được cấp giấy CNQSD đất 

Lê Đình Hùng Trung tâm Phát 

triễn Quỹ đất 

 

                                                                                                                                        HỘI ĐỒNG XÉT SKKN CẤP CƠ SỞ NĂM 2016 

 

 

 

 

 

 


