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

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
V/v công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2018
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ
Căn cứ Quyết định số Số 383/QĐ-STNMT ngày 26/11/2018 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 cấp cơ sở của Sở Tài nguyên và Môi
trường;
Căn cứ kết quả chấm của Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở tại
Văn bản số 3644/STNMT-VP ngày 13/12/2018; theo đề nghị của Chánh Văn
phòng Sở,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận 42 sáng kiến kinh nghiệm của các cá nhân đạt Sáng
kiến cấp cơ sở năm 2018 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 2018 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;
- Các thành viên HĐ xét, công nhận SKKN;
- Các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT, TĐKT.
Gửi: Bản giấy và bản điện tử

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Đã ký)
Hồ Huy Thành

UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 12 năm 2018

DANH SÁCH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP CƠ SỞ NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 422/QĐ-STNMT ngày 14/12/2018 của Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2018)
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Tên sáng kiến
Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND
ngày27/11/2018 vềviệc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà
Tĩnh
Chỉ đạo, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định số 2443/QĐ-UBND về công nhận đất
ở trước ngày 18/12/1980 và ban hành hướng dẫn thực hiện
Chủ trì, chỉ đạo xây dựng "Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày
13/12/2017 của HĐND tỉnh về một số chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018-2020"
Chỉ đạo, chủ trì hoàn thành phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và
lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Hà Tĩnh, đã được Chính phủ phê duyệt tại
Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 13/6/2018
Trực tiếp chỉ đạo tham mưu ban hành quyết định số 2443/QĐ-UBND về công nhận đất ở
trước ngày 18/12/1980 và ban hành hướng dẫn thực hiện
Chỉ đạo, chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày
02/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chính sách
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Đề tài tốt nghiệp thạc sỹ" Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa
trên địa bàn huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh"
Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Tài
nguyên và Môi trường Hà Tĩnh; xây dựng và thực hiện quy trình 05 bước trong bổ nhiệm
cán bộ lãnh đạo quản lý

Tác giả

Phòng/đơn vị

Hồ Huy Thành
Nguyễn Hùng Mạnh

Lãnh đạo Sở

Phan Lam Sơn
Hồ Nhật Lệ

Phòng Quy hoạch –
Giao đất

Nguyễn Cao Sâm

Phòng Đăng ký - Thống
kê

Nguyễn Ngọc Hoạch

Phòng Định giá đất và
Bồi thường

Trần Cao Sơn

Văn phòng Đăng ký
Quyền sử dụng đất

Trần Hữu Khanh

Văn phòng Sở
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Một số kinh nghiệm trong việc xây dựng Đề án thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy
của Sở Tài nguyên và Môi trường đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị
quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm trong quản lý, sử
dụng đất đai, nâng cao hiệu quả công tác quản lý
Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý hoạt động cải tạo, thu hồi đất, cát phục vụ các
công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý hoạt động cải tạo, thu hồi đất, cát phục vụ các
công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Giải pháp góp phần hạn chế khiếu kiện, khiếu nại trong quản lý đất đai đối với các thửa đất
liền kề đối tượng hình tuyến tại các xã đang thực hiện "Chỉnh trang đô thị, xây dựng nông
thôn mới, xây dựng giao thông nội đồng trong quá trình hoàn thành bản đồ sau cấp giấy
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc thiết lập, quản lý và lưu trữ hồ sơ chứng từ
kế toán tại các đơn vị dự toán trực thuộc Sở TNMT

Nguyễn Thi Hoa
Lê Nam Sơn
Phan Công Quyền
Trần Thị Thanh

Khoáng sản

Tôn Quang Thực

Phòng Đo đạc, Bản đồ
và Viễn thám

Nguyễn Thị Vinh

Phòng Kế hoạch – Tài
chính
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Xây dựng quy chế quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Đặng Hữu Bình
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Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện tiêu chi môi trường và an toàn thực phẩm trong xây
dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Phạm Xuân Đức
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Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh

18

Nâng cao hiệu quả trong thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tài
nguyên nước theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP
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Cập nhật thông tin biến động, chỉnh lý biến động, kiểm soát biến động đất đai trên hồ sơ địa
chính
Xây dựng Hướng dẫn liên ngành về cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn
tỉnh Hà Tĩnh
Thực hiện việc thể hiện hệ tọa độ VN2000 các mốc ranh giới sử dụng đất trên giấy chứng
nhận QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất

Thanh tra Sở

Chi cục Bảo vệ môi
trường

Võ Thị Minh Nguyệt
Phạm Hữu Tình

Chi cục Biển, Hải đảo
và Tài nguyên nước

Trần Hậu Nghĩa
Lê Quốc Hùng
Nguyễn Thanh Hà

Văn phòng Đăng ký
Quyền sử dụng đất
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Giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các tỏ chức trên địa bàn tỉnh Hà
Tĩnh.
Phương pháp biên tập bản đồ địa chính bằng Macro và phương pháp kiểm tra Sổ mục kê
đất đai với nhãn thửa đất trên bản đồ địa chính sau cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
bằng phần mềm Excel

Nguyễn Văn Dũng
Phan Đình Triển
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Chỉnh lý tài liệu theo phương pháp đổi mới
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Một vài kinh nghiệm, phương pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại phòng Kỹ
thuật nghiệp vụ

Đoàn Xuân Vĩnh
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Tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại các phòng, đội và thay đổi phương thức quản lý, điều
hành của Trung tâm CNTT, Kỹ thuật TN và MT

Đoàn Văn Nam
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Rà soát, đánh giá hiện trạng, lập phương án quản lý, sử dụng quỹ đất sản xuất nông nghiệp,
đất nuôi trồng thủy sản do UBND các xã quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Hoài Nam
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Một số sáng kiến kinh nghiệm xây dựng Đề án bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên đơn
vị

Nguyễn Khắc Chiến
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Kết nối gói dữ liệu từ các trạm quan trắc tự động thông qua cổng kết nối cảu thiết bị PLC
tại trạm
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Thay đổi trọng lượng thiết bị lấu mẫu trầm tích WILDCO MODEL 196-B31 để lấy mẫu
tràm tích tại vùng biển ven bờ
Xây dựng và áp dụng phần mềm quản lý, giám sát, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên
địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Cải tiến cần lấy mẫu để lấy mẫu nước mặt và nước thải tại các khu vực có không gian hẹp
và độ sâu cạn
Thu thập, lưu trữ, tích hợp và xử lý dữ liệu quan trắc trượt lỡ trên hệ thống thông tin địa lý
(GIS)
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Hướng dẫn kiểm tra, hiệu chuẩn dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm
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Áp dụng hệ số tương quan PEARSON (R) để phân tích tương quan giữa các thông số chất
lượng nước thải và các thông số chất lượng nước nguồn tiếp nhận, từ đó đánh giá khả năng
gây ô nhiễm của các nguồn thải đến nguồn tiếp nhận

Văn phòng Đăng ký
Quyền sử dụng đất

Nguyễn Thị Bình An

Trung tâm CNTT, KT
TN&MT

Lê Anh Đức
Trương Bá Thông
Trần Ngọc Sơn
Nguyễn Anh Thái
Phạm Bá Quý
Nguyễn Thị Anh
Trần Hải Hà

Trung tâm Quan trắc
TNMT
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Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Tĩnh theo
Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW
Sử dụng Excel kết nối hồ sơ địa chính, hỗ trợ rà soát kiểm tra sai lệch giữa sổ mục kê, sổ
địa chính, sổ cấp giấy CNQSD đất trong quá trình hoàn thiện bản đồ địa chính sau cấp
GCNQSD đất
Giải pháp xác định QSD đất của vùng đất trồng màu có sai khác về số liệu giữa hồ sơ pháp
lý thửa đất, bản đồ hiện trạng và các hồ sơ khác có liên quan trong thực hiện công tác
BT,GPMB
Thực trạng và một số giải pháp tăng cường năng lực quản lý tài chính tại các đơn vị sự
nghiệp công lập
Giải pháp xác định diện tích để tính toán bồi thường, hỗ trợ GPMB các thửa đất nông
nghiệp của các hộ gia đình đã được cấp GCNQSD đất có sai sót về vị trí, diện tích, hình thể
các thửa đất
Sáng kiến kinh nghiệm lộ trình giảm thiểu thời gian trong đấu thầu - biện pháp thực hiện
trong công tác quản lý xây dựng thực hiện một số dự án
Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây (phần mềm GOOGLE DRIVE) trong việc lưu trữ
trực tuyến để phục vụ công việc chuyên môn

Từ Hải Đường

Trung tâm Phát triển
quỹ đất

Hoàng Ngọc Anh
Lê Đình Hùng
Nguyễn Duy Sáng
Nguyễn Tiến Sơn
Phạm Thế Lợi
Nguyễn Văn Thắng
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