
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG XÉT, CÔNG NHẬN  

SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Số:           /QĐ-STNMT             Hà Tĩnh, ngày 22 tháng  12  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2020 

 

 

     CHỦ TỊCH  HỘI ĐỒNG CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ 
 

        Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-STNMT ngày 30/11/2020 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 385/QĐ-HĐSKCS  ngày 26/11/2018 của Hội đồng 

xét sáng kiến cấp cơ sở về việc bổ sung quy định tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá và 

chấm điểm sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ kết quả chấm của Hội đồng SKKN tại Văn bản số 4407/BC-

HĐSNKN  ngày 15/12/2020; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 43 sáng kiến kinh nghiệm đạt sáng kiến kinh nghiệm 

cấp cơ sở năm 2020 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 2020 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, các PGĐ Sở; 
- Các phòng, đơn vị;  

- Lưu: VT, VP, NTH. 

 

        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

   

 

 

 

 

     Trần Hữu Khanh 

      PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TN&MT 



UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                 

  

DANH SÁCH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP CƠ SỞ NĂM 2020  

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-STNMT ngày 22/12/2020 của Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở) 

   

 TT Tên sáng kiến Tác giả Chức vụ, đơn vị công tác 

1 

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phuc vụ đánh giá đất sản xuất nông nghiệp thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh” đồng tác giả Trần Quốc Vinh, khoa quản lý đất đai, 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Hồ Huy Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường Hà Tĩnh  (đăng trên Tạp chí Khoa học Đất của Hội khoa học đất Việt 

Nam) 

Hồ Huy Thành Giám đốc Sở 

2 
Chủ trì chỉ đạo xây dựng báo cáo đề xuất tiêu chí môi trường trong Đề án tỉnh Hà 

Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 
Phan Lam Sơn Phó Giám đốc Sở 

3 

Chỉ đạo, tham gia Hướng dẫn số 3888/HD-STNMTngày 12/11/2020 của Sở 

TNMT về việc công nhận QSD đất, giao đất, cho thuê đất và cấp GCNQSD đất, 

quyền sở hữu nhà ở tài tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân sử 

dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp 

Trần Hữu Khanh Phó Giám đốc Sở 

4 

Chị đạo, tham mưu ban hành Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 

của UBND tỉnh quy định một số nội dung của Luật Đất đai và các văn bản hướng 

dẫn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
Hồ Nhật Lệ 

Giám đốc Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất và KTĐC 

5 

Tham mưu Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh 

quy định một số nội dung của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm 

quyền của UBND tỉnh để thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Hướng dẫn số 

3888/HD-STNMTngày 12/11/2020 của Sở TNMT về việc công nhận QSD đất, 

giao đất, cho thuê đất và cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở tài tài sản khác 

gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất nông 

nghiệp 

Lê Văn Phụ 
Chuyên viên  

phòng Đất đai 1 
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6 
Tham mưu ban hành Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của 

UBND tỉnh về ủy quyền xác định giá đất cụ thể 
Nguyễn Ngọc Hoạch 

Trưởng phòng  

Đất đai 1 

7 

Chỉ đạo tham mưu xây dựng Đề án tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 

máy của Văn phòng đăng ký đất đai đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW 

Nguyễn Cao Sâm 
Giám đốc 

 Văn phòng Đăng ký đất đai 

8 

Tham mưu thực hiện xây dựng Đề án tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức 

bộ máy của Văn phòng đăng ký đất đai đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW 

Thái Thị Thanh Thủy 
Trưởng phòng,  

Văn phòng Đăng ký đất đai 

9 

Tham mưu ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh về 

tăng cường quản lý nhà nước và triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về 

lĩnh vực khí tượng thủy văn 

Trần Thanh Lam 
Phó Trưởng phòng Tài 

nguyên Nước, Biển và HĐ 

10 

Tham mưu ban hành Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của 

UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Nguyễn Thị Hoa 
Chuyên viên 

 Văn phòng Sở 

11 

Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấy giấy CNQSD đất 

cho các hộ dân thuộc Dự án làng thanh niên lập nghiệp Tây Kỳ Anh thuộc địa bàn 

xã Kỳ Tây, Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

Đỗ Xuân Bình 
Trung tâm Phát triển Quỹ đất 

và Kỹ thuật địa chính 

12 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính Đặng Hữu Bình Chánh Văn phòng 

13 Ứng dụng mã QR code để khai thác tài liệu họp Đặng Xuân Duyên 
Chuyên viên  

Văn phòng Sở 

14 Kinh nghiệm lái xe tránh ngập nước khi gặp trời mưa bão Nguyễn Văn Phúc Văn phòng Sở 

15 Nâng cao hiệu quả công tác đối thoại trong giải quyết đơn thư của công dân Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Chánh Thanh tra 

16 
Tuyên truyền pháp luật trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất 

đai nhằm hạn chế khiếu kiện vượt cấp, kéo dài 
Lê Tài Tuấn Phó Chánh Thanh tra 

17 Tích hợp các bản đồ quy hoạch lên nền bản đồ địa chính Trần Hậu Nghĩa 
Trưởng phòng  

Đất đai 2 
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18 
Những vướng mắc trong xử lý quyền sử dụng đất khi xử lý tài sản bảo đảm gắn 

liền với đất thuê trả tiền hàng năm để thu hồi nợ 
Thân Thị Nguyệt Nga 

Chuyên viên  

phòng Đất đai 2 

19 
Tham mưu triển khai xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉnh 

Hà Tĩnh 
Lê Văn Hòa 

Phó Trưởng phòng  

Đất đai 1 

20 
Đề xuất một số giải pháp để hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất năm 2019 
Dương Hồng Thái 

Chuyên viên 

 phòng Đất đai 1 

21 
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường bằng việc giao cán bộ theo dõi 

địa bàn kết hợp thực hiện nhiệm vụ đầu mối 
Phạm Hữu Tình 

Trưởng phòng  

Môi trường 

22 
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn 

tỉnh 
Nguyễn Thị Thanh Thủy 

Chuyên viên 

 Phòng Môi trường 

23 
Giải pháp xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn, nhằm góp phần nâng cao tiêu chí 

môi trường trong xây dựng nông thôn mới 
Phạm Xuân Đức 

Chuyên viên  

Phòng Môi trường 

24 
Vận dụng sáng tạo, khai thác công năng của trang thiết bị tại chổ trong các tình 

huống khẩn cấp 
Lê Anh Đức 

Trưởng phòng  

TN Nước, Biển và Hải đảo 

25 
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh 
Đinh Sỹ Tráng 

Chuyên viên 

 phòng Khoáng sản 

26 
Tổng quan vấn đề nghiên cứu ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên 

thiên nhiên và bảo vệ môi trường 
Trần Hải Hà 

Phụ trách phòng HCTH, 

Trung tâm QT TN&MT 

27 
Ứng dụng công nghệ sử dụng máy tạo khí OZONE để khử mùi tại các trang trại 

chăn nuôi lợn thịt thương phẩm trên địa bàn tỉnh 
Bùi Thị Minh Trung tâm QT TN&MT 

28 
Nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, người lao động về dân chủ 

cơ sở và văn hóa công vụ 
Đoàn Văn Nam 

Phó Giám đốc  

Tr. tâm PTQĐ và KTĐC 
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29 

Giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác bồi thường, GPMB Dự án hạ 

tầng KT Khu công nghiệp Gia Lách – Nghi  Xuân đáp ứng yêu cầu của chương 

trình hành động và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giả ngân vốn đầu tư công năm 

2020 của UBND tỉnh 

Nguyễn Văn Cường 
Phó Giám đốc  

Trung tâm PTQĐ và KTĐC 

30 
Giải pháp nâng cao tính bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động đấu giá 

quyền sử dụng đất 
Nguyễn Chí Công 

Phó Giám đốc  

Trung tâm PTQĐ và KTĐC 

31 
Quy trình tiếp nhận, quản lý, lập phương án đấu giá, tổ chức đấu giá các khu đất 

UBND tỉnh thu hồi giao cho Trung tâm quản lý 
Nguyễn Văn Thắng 

Viên chức Trung tâm Phát 

triển quỹ đất và KTĐC 

32 

Sử dụng Global Mapper chuyển đổi các dang bản đồ (địa chính, địa hình, kiểm kê 

hiện trạng, quy hoạch, kế hoạch…) dạng số sang tệp KML để tham chiếu lên 

GOOGLE EARTH trên điện thoại di động Smart phôn, phục vụ công tác rà soát, 

đối chiếu kiểm tra, chuyễn vẽ số liệu hồ sơ địa chính giữa thực địa và cơ sở dữ liệu 

Hoàng Ngọc Anh 
Nhân viên Trung tâm Phát 

triển quỹ đất và KTĐC 

33 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án hạ 

tầng kỹ thuật Khu vực cổng A, Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nhằm giảm 

áp lực giải ngân vốn đầu tư công 

Lê Đình Hùng 
Viên chức Trung tâm Phát 

triển quỹ đất và KTĐC 

34 
Xây dựng phương án tự chủ tài chính của Trung tâm Phát triển quỹ đất và KTĐC 

giai đoạn 2020-2022 
Nguyễn Khắc Chiến 

Kế toán trưởng Trung tâm 

Phát triển quỹ đất và KTĐC 

35 
Lộ trình tổ chức chỉ định thầu rút gọn để phục vụ trong công tác quản lý xây dựng 

thực hiện một số dự án hạ tầng kỹ thuật 
Phạm Thế Lợi 

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

và KTĐC 

36 
Ứng dụng phần mềm Tortoise SVN  trong công tác cập nhật chỉnh lý biến động 

bản đồ địa chính tập trung 
Trần Cao Sơn 

Phó Giám đốc  

Văn phòng Đăng ký đất đai 

37 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

liên huyện 
Nguyễn Hoài Nam 

Phó Giám đốc  

Văn phòng Đăng ký đất đai 

38 Công tác quản lý tài chính và công tác lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán Đinh Thị Xuân Huệ 
Kế toán trưởng 

 Văn phòng đăng ký đất đai 

39 Phân loại chỉnh lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp huyện Nguyễn Thị Bình An Văn phòng đăng ký đất đai 
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40 

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đo đạc, trích đo địa chính phục vụ đăng ký 

biến động đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

Dương Kim Phong 
Chi nhánh Văn phòng 

Hương Khê - Vũ Quang 

41 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ lưu 

trữ, khai thác hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Nghi Xuân 
Võ Hà Phương Chi nhánh huyện Nghi Xuân 

42 

Hỗ trợ nộp và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người sử 

dụng đất thông qua dịch vụ bưu chính công ích (qua Bưu điện) tiến tới xây dụng và 

áp dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 cho người duer dụng đất tại Văn phòng 

Đăng ký đất đai - Chi nhánh Kỳ Anh nói riêng và Văn phòng Đăng ký đất đai cấp 

huyện nói chung 

Nguyễn Văn Dũng Chi nhánh Kỳ Anh 

43 
Một số giải pháp trong công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính tại Văn phòng 

Đăng ký đất đai Hà Tĩnh – Chi nhánh Kỳ Anh 
Nguyễn Văn Quý Chi nhánh Kỳ Anh 

                                                                                                                               

                                                                                                                                   SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


		khanhth@hatinh.gov.vn
	2020-12-22T12:52:12+0700


		2020-12-22T14:57:51+0700


		sotainguyen_moitruong@hatinh.gov.vn
	2020-12-22T14:58:12+0700


		2020-12-22T14:58:34+0700




