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     Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn;  

- Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại. 

 

 
 

Thực hiện Quyết định số 31/QĐ-SCT ngày 06/03/2018 của Giám đốc Sở 

Công Thương về việc ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến trong thực 

hiện nhiệm vụ của Sở Công Thương; căn cứ kết quả hội ý Hội đồng Khoa học và 

Công nghệ, Sở Công Thương xác nhận các sáng kiến đăng ký thực hiện trong 

năm 2020 (có danh sách gửi kèm theo). 

Yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm đôn đốc, 

nhắc nhở, phối hợp với các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách triển khai thực 

hiện các sáng kiến có hiệu quả, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của Sở Công 

Thương trong năm 2020 và những năm tiếp theo. 

 Sở Công Thương thông báo để các phòng, đơn vị, các cá nhân liên quan 

biết, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLCN2. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 
 

Hoàng Văn Quảng 

 
 

 

 

 

 

 

 



 



UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
   

  
   DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 

(Ban hành kèm theo Văn bản số         /SCT-QLCN ngày      /3/2019 của Sở Công Thương) 

          

TT Họ và tên Đơn vị công tác Tên sáng kiến Ghi chú 

I Tập thể       

1 

Chủ nhiệm: Hoàng Văn Quảng 

Thành viên: Trần Huy Thành 

Thành viên: Nguyễn Thị Hà Trang 

Giám đốc Sở 

Chánh Văn phòng Sở 

Chuyên viên VP Sở 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án kiện toàn tổ chức 

bộ máy và điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của Sở 
  

2 

Chủ nhiệm: Trương Văn Thuận 

Thành viên: Nguyễn Mạnh Tường 

Thành viên: Võ Tá Độ 

Trung tâm KC và 

XTTM 

Một số giải pháp đổi mới công tác khuyến công gắn với 

hoạt động xúc tiến thương mại nâng cao hiệu quả công 

tác hỗ trợ doanh nghiệp 
  

3 
Chủ nhiệm: Lê Xuân Từ 

Thành viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm 

PGĐ Sở 

Chuyên viên p.QLCN 

Giải pháp xây dựng kế hoạch, kịch bản và triển khai diễn 

tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2020 
  

II Cá nhân      

1 Ông Võ Tá Nghĩa PGĐ Sở 
Giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Hiệp định Việt 

Nam -EU (EVFTA) trên địa bàn tỉnh 
  

2 Ông Dương Thanh Hòa PGĐ Sở 

Một số giải pháp trong xây dựng chính sách, quy hoạch 

nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chiến lược phát triển 

năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh 

  

3 Ông Trương Văn Dương Phó Chánh Văn phòng 

Một số giải pháp nhằm cải thiện chỉ số hài lòng của tổ 

chức, cá nhân đối với dịch vụ hành chính công do Sở 

Công Thương cung cấp 

  

4 Ông Nguyễn Khánh Hùng Trưởng phòng QLCN 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước về kỹ thuật an toàn công nghiệp trong giai đoạn hiện 

nay 
  

5 Bà Trần Thị Nhật Tân Chuyên viên P QLTM 
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về 

hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp 
  



6 Bà Phan Thị Ái Phó phòng QLCN 

Một số giải pháp thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật 

cụm công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản 

lý nhà nước về cụm công nghiệp trong giai đoạn hiện nay 

 

7 Ông Nguyễn Đức Hà Phó phòng QLCN 
Một số giải pháp để xây dựng và nhân rộng mô hình phát 

triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
  

8 Bà Phạm Thị Quế Phó phòng QLTM 

Xây dựng quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản 

lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

(sửa đổi Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 

30/5/2014 của UBND tỉnh) 

dự kiến đề xuất đặc 

cách theo quy định 

sau khi QĐ sửa đổi 

được ban hành 

9 Bà Tôn Thị Thu Trang Phó phòng KHTC-TH 

Ứng dụng phần mềm điện tử trực tuyến để tạo cơ sở dữ 

liệu, hỗ trợ điều hành quản lý hệ thống phân phối hàng 

hóa trên địa bàn tỉnh 

  

10 Ông Đặng Tiến Bình Chánh Thanh tra sở 
Một số giải pháp xử lý đơn thư khiếu nai, tố cáo lĩnh vực 

Công Thương trong giai đoạn hiện nay 
 

11 Ông Lê Đức Hùng Trưởng phòng QLNL 
Một số giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng đối 

với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
  

12 Ông Thái Hoàng Nhật Phó phòng QLNL 

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các cơ sở sở dụng năng 

lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 

Gồm: 03 sáng kiến tập thể của 8 cá nhân và 12 sáng kiến cá nhân.
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