ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KỲ ANH
DANH SÁCH CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN, KINH NGHIỆM NĂM 2019
(Ban hành kèm Quyết định số: 5014/QĐ-UBND ngày 31 / 12/2019 của UBND huyện)

TT

Họ và Tên

Chúc vụ

Tên đề tài
Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở các đảng bộ xã trên địa bàn huyện Kỳ Anh
trong giai đoạn hiện nay.

1 Trần Đình Gia

Bí thư Huyện ủy

2 Bùi Quang Hoàn

Chủ tịch UBND huyện

3 Nguyễn Tiến Hùng

Phó Bí thư Huyện ủy

4 Nguyễn Xuân Thủy

Phó Chủ tịch UBND huyện

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

5 Dương Thị Vân Anh

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri đại biểu hội đồng
nhân dân huyện

6 Phạm Văn Dũng

Phó Chủ tịch UBND huyện

Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông gắn với xây dựng nông
thôn mới huyện Kỳ Anh

7 Trần Đình Tùng

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Một số giải pháp đổi mới công tác cán bộ ở huyện Kỳ Anh cho đại hội đảng các cấp và
những năm tiếp theo

8 Trần Thành Nam

Trưởng ban Tuyên giáo - Dân
vận, Giám đốc Trung tâm
Nâng cao chất lượng công tác dân vận ở huyện Kỳ Anh trong thời gian tới
BDCT

9 Nguyễn Anh Đông

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng
viên

10 Nguyễn Xuân Thắng

Chánh Văn phòng Huyện ủy

Một số giải pháp đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của
đảng bộ huyện Kỳ Anh giai đoạn hiện nay

11 Nguyễn Anh Hoan

Trưởng phòng Nội vụ

Giải pháp kiện toàn công tác tổ chức Hội trên địa bàn huyện Kỳ Anh

12 Trần Thái Sơn

Trưởng phòng Tư pháp

Giải pháp thực hiện pháp luật về trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện Kỳ Anh

Một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới
Một số giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tôn giáo
ở huyện Kỳ Anh trong giai đoạn hiện nay

13 Nguyễn Tiến Dũng

Trưởng phòng Y tế

Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Y tế huyện Kỳ Anh giai đoạn đến 2025

14 Võ Xuân Mão

Chánh Thanh tra

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong đối thoại tiếp công dân, giải quyết
KNTC, kiến nghị phản ánh của công dân trên địa bàn huyện Kỳ Anh

15 Nguyễn Lộc Hằng

Trưởng phòng Văn hóa - TT

Khôi phục và phát huy giá trị của lối hát sắc bùa, một loại hình dân ca đặc sắc ở Kỳ
Anh

16 Võ Xuân Bằng

Quyền Chánh Văn phòng
HĐND & UBND

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các phòng, ban, đơn
vị trực thuộc, UBND các xã

17 Trần Bá Toàn

Trưởng phòng Lao động TB&XH

Giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn
trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

18 Lê Văn Trọng

Trưởng phòng Nông nghiệp & Một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả xây dựng khu dân cư nông thôn mới
Phát triển nông thôn
mẫu ở huyện Kỳ Anh

19 Nguyễn Cao Cường

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh huyện Kỳ Anh

Xây dựng cổng trường học an toàn và văn minh

20 Lê Văn Xuân

Giám đốc Trung tâm Y tế

Nghiên cứu tình hình viêm nhiễm đường sinh dục dưới và các yếu tố liên quan ở phụ
nữ 15-49 tuổi có chồng tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh năm 2019

21 Lê Mã Lương

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam huyện

Một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

22 Võ Xuân Thành
23 Nguyễn Văn Mạnh
24 Nguyễn Anh Phong
25 Đậu Đình Duẩn
26 Nguyễn Văn Nam
27

Nguyễn Thị Hồng
Minh

Giám đốc Ban QLDA đầu tư
Nâng cao công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
xây dựng
Giám đốc Trung tâm Văn hóa Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện tuyến huyện
Truyền thông
Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng
Dân vận
lớp nhân dân theo quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Kỳ Anh hiện nay
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Phát huy vai trò của chủ thể của học viên trong dạy và học lý luận chính trị, góp phần
DV, Phó Giám đốc Trung tâm
tích cực bồi dưỡng lý luận, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên huyện Kỳ Anh
BDCT
Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thẩm tra xác minh trong công tác
ủy
kiểm tra ở Đảng bộ huyện Kỳ Anh
Phó Trưởng ban Tổ chức
Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay
Huyện ủy

Chuyên viên Ban Tuyên giáo Dân vận
Chuyên viên Ban Tổ chức
Huyện ủy
Phó Chánh Văn phòng Huyện
ủy
Ủy viên UBKT Huyện ủy

Nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng ở huyện
Kỳ Anh trong giai đoạn hiện nay
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hồ sơ Đảng viên và cơ
sở dữ liệu Đảng viên
Một số giải pháp để tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý
ở huyện Kỳ Anh
Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát trong Đảng

31 Nguyễn Anh Sơn

Cân bộ Văn phòng Huyện ủy

Vận dụng Ms Excel trong xử lý các bảng tổng hợp số liệu; theo dõi việc nâng lương,
phụ cấp thường xuyên đảm bảo "nhanh chóng, chính xác, khoa học, an toàn và hiệu
quả"

32 Trần Mạnh Hải

Chuyên viên Ban Tuyên giáo Giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở
Dân vận

33 Đậu Thị Anh

Chuyên viên Ban Tuyên giáo Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tôn giáo ở huyện Kỳ Anh
Dân vận

34 Trần Thanh Hải

Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Phú

Một số kinh nghiệm trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các thôn xã Kỳ Phú

35 Dương Đình Hới

Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thọ

Một số kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới tại xã Kỳ Thọ

36 Trần Thị Huyền

Công chức xã biệt phái tại
phòng Văn hóa - TT

Thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác gia đình ở huyện
Kỳ Anh trong thời gian tới

37 Lâm Anh Đức

Phó trưởng phòng Nội vụ
được điều động biệt phái giữ Nâng cao năng lực công chức xây dựng - môi trường cấp xã tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà
chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Tĩnh
Phong

38 Hoàng Văn Thuật

Thanh tra viên

Kinh nghiệm về đối thoại trong giải quyết khiếu nại

39 Lê Quang Trung

Phó trưởng phòng Nội vụ

Quy chế tạm thời việc điều động, điều động nghĩa vụ đối với công chức viên chức,
nhân viên hành chính ngành giáo dục trên địa bàn huyện Kỳ Anh

40 Đường Khắc Mích

Viên chức biệt phái tại phòng Một số giải pháp nhằm khắc phục những lỗi sai thường mắc khi học kỹ thuật nhảy xa
Giáo dục & Đào tạo
kiểu ngồi cho học sinh lớp THCS

28 Phạm Thái Hà
29 Hồ Duy Phương
30 Cao Xuân Hùng
78 Nguyễn Thành Quý

41 Hoàng Thị Bình
Hoàng Nữ Thanh
Huyền
Nguyễn Thị Hải
43
Đường
42

Viên chức biệt phái tại phòng
Giáo dục & Đào tạo
Viên chức biệt phái tại phòng
Giáo dục & Đào tạo
Phó Trưởng phòng Giáo dục
& ĐT

Một số kinh nghiệm trong công tác xử lý Hiệu trưởng và kế toán vi phạm trong việc
thu, chi ngân sách tại trường mầm non
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tiết sinh hoạt lớp trong trường học
Phương pháp rèn luyện kỹ năng làm văn miêu tả cảnh

44 Nguyễn Tiến Thống

Viên chức biệt phái tại phòng
Đổi biến để chứng minh bất đẳng thức
Giáo dục & Đào tạo

45 Võ Tá Cương

Chánh Văn phòng HĐND &
UBND được điều động biệt
phái giữ chức vị Bí thư Đảng
ủy xã Kỳ Đồng)

46 Nguyễn Thị Cẩm Linh
47 Trần Thị Hồng Hạnh

Một số kinh nghiệm về công tác lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở nông
thôn

Phó Chánh Văn phòng HĐND
Kinh nghiệm tổ chức thành công một cuộc họp
& UBND
Phó Chánh Văn phòng HĐND Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
& UBND
tại UBND huyện Kỳ Anh

48 Nguyễn Mỹ Hạnh

Chuyên viên Văn phòng
HĐND & UBND

Một số giải pháp về công tác quản lý chứng từ, sổ sách kế toán tại Văn phòng HĐND UBND huyện

49 Dương Thị Thanh Lam

Cán bộ Văn phòng HĐND &
UBND

Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiệp vụ của cán bộ văn phòng
trong việc in ấn, phô tô văn bản hành chính nhà nước.

Cán bộ Văn phòng HĐND &
Giải pháp lái xe an toàn
UBND
Chuyên viên Văn phòng
Giải pháp nâng cao hiệu quả gửi, nhận văn bản điện tử trong giao dịch giữa các cơ
Tô Thị Hà
HĐND & UBND
quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Kỳ Anh trong thời gian tới
Phó Trường phòng Lao động - Giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, khai thác hồ sơ dữ liệu về người
Nguyễn Đình Tương
TB&XH
có công với cách mạng
Chuyên viên phòng Tài chính Chu Thị Lê Linh
Một số kinh nghiệm trong công tác giám sát đầu tư cộng đồng tại cấp xã
KH
Chuyên viên phòng Tài chính Hoàng Thị Ngọc Trâm
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài sản công
KH
Chuyên viên phòng Tài chính - Một số kinh nghiệm trong công tác quản lý thu - chi quỹ tiền mặt trong các trường học
Nguyễn Thị Hoàng
KH
trên địa bàn

50 Thiều Minh Phương
51
52
53
54
55

Phó Trưởng phòng Tài nguyên
& Môi trường
Phó Trưởng phòng Tài nguyên
Nguyễn Sỹ Ba
& Môi trường
Chuyên viên phòng Tài
Trần Thị Thủy
nguyên & Môi trường
Chuyên viên biệt phái tại
Trần Hải Cường
phòng Tài nguyên & MT
Chuyên viên biệt phái tại
Trương Thị Hoa Hiếu
phòng Tài nguyên & MT
Cán bộ phòng Tài nguyên &
Nguyễn Văn Vũ
Môi trường
Phó Trưởng phòng Kinh tế &
Phan Đức Phú
Hạ tầng
Nguyễn Thị Ngọc Bé Chuyên viên phòng Tư pháp

56 Lê Đình Nhất

Nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đất đai

57

Ứng dụng thanh công cụ Object/Insert trong Wosd để hệ thống các văn bản

58
59
60
61
62
63

Một số giải pháp để thực hiện tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm có hiệu quả
trong xây dựng nông thôn mới
Ứng dụng phần mềm Hhmaps và phần mềm Google Earth trong công tác quản lý đất
đai
Ứng dụng công cụ Google biểu mẫu (Forms) trong gmail phục vụ công tác điều tra, thu
thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu
Ứng dụng thanh công cụ Mailings trong Word kết nối với dữ liệu Excel (trong
Microsoft office) để lập và quản lý dữ liệu
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí Điện nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa
bàn huyện Kỳ Anh
Một số giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của phòng Tư pháp

64 Nguyễn Văn Thái

Phó Giám đốc Trung tâm
ƯDKHKT và BVCTVN

Tạo thức ăn tự nhiên thay thế thức ăn công nghiệp trong 40 ngày đầu nuôi tôm thẻ chân
trắng (Penaeus vannamei) thâm canh

65 Nguyễn Thị Giang

Viên chức Trung tâm
ƯDKHKT và BVCTVN

Ứng dụng công nghệ GIS trong việc quản lý trồng trọt và Bảo vệ thực vật trên địa bàn
huyện Kỳ Anh

66 Nguyễn Anh Thùy

Viên chức Trung tâm
ƯDKHKT và BVCTVN

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
trên địa bàn huyện Kỳ Anh

67 Vũ Hoàng Xuân Hùng

Viên chức Trung tâm
ƯDKHKT và BVCTVN

Ứng dụng Chế phẩm sinh học để xử lý môi trường, xây dựng khu dân cư mẫu, vườn
mẫu trên địa bàn huyện Kỳ Anh

68 Hoàng Tuấn Anh

Trưởng phòng Hành chính,
Trung tâm Y tế

Khảo sát sự hài lòng của người dân về chất lượng cung cấp dịch vụ của Trạm Y tế xã
trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh năm 2019

69 Võ Ngọc Thương

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam huyện

Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cán bộ Mặt trận tổ quốc
cơ sở

70 Dương Thị Anh
71 Nguyễn Xuân Thành

Chuyên viên Hội Nông dân
Nâng cao hiệu quả hoạt động hội và phong trào nông dân vùng giáo
huyện
Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn

72 Trần Thị Sáng
73 Nguyễn Việt Hùng
74 Phạm Ngọc Huệ

Phó Chủ tịch Hội Nông dân
huyện
Chủ tịch LĐLĐ huyện
Chỉ huy trưởng BCH quân sự
xã Kỳ Châu

Một số giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trên địa bàn huyện Kỳ
Anh
Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở
Giải pháp phát huy công tác dân vận của lực lượng vũ trang ở địa bàn vùng giáo

75 Đặng Thị Hiếu

Công chức Văn hóa - Xã hội
xã Kỳ Châu

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững

76 Trần Thị Thùy Dung

Chủ tịch Hội LHPN xã Kỳ
Thư

Nâng cao vai trò của Hội LHPN trong công tác vận động Phụ nữ tại xã Kỳ Thư trong
giai đoạn hiện nay

77 Nguyễn Anh Ngọc

Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn

Giải pháp vận động nhân dân vào cuộc xây dụng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu
tại Thôn Sơn Bình 1, xã Kỳ Sơn

79 Hồ Văn Thái

Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt
SKKN làm công tác mặt trận tổ chức xã
Nam xã Kỳ Sơn

80 Trần Bách Chiến

Công chức Văn hóa - Xã hội
xã Kỳ Châu

Đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động phong trào Thể dục thể thao cơ sở nhằm tạo
nguồn phát triển thể thao thành tích cao trên địa bàn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

