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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2020 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ TĨNH 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/03/2012 của Chính phủ về 

ban hành Điều lệ sáng kiến; 

Căn cứ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND 

tỉnh Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND 

tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công 

Thương; 

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-SCT ngày 19/6/2018 của Sở Công Thương 

về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và Công 

nghệ Sở Công Thương; 

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-SCT ngày 06/03/2018 của Sở Công Thương 

về việc ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến kinh nghiệm trong thực 

hiện nhiệm vụ của Sở Công Thương;  

Xét Kết quả họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sở Công Thương ngày 

04/12/2020 và đề nghị của Thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận 07 sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ cấp cơ sở năm 

2020 cho 09 cá nhân (có danh sách kèm theo). 



Điều 2. Giao các phòng chuyên môn và các đơn vị liên quan có trách 

nhiệm triển khai áp dụng các sáng kiến được công nhận ở phòng, cơ quan, đơn 

vị mình. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, Hội đồng Khoa 

học và Công nghệ; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở, Thủ trưởng đơn vị và 

các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Trung tâm KC&XTTM; 

- Lưu: VT, VP, QLCN2. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quảng 
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DANH SÁCH CÁC SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2020  

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SCT ngày 07/12/2020 của Sở Công Thương). 

 

I. Sáng kiến công nhận 

1. Giải pháp triển khai có hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam –EU 

(EVFTA) trên địa bàn tỉnh. 

Tác giả: Ông Võ Tá Nghĩa. 

2. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược phát triển năng lượng đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Tác giả: Ông Dương Thanh Hòa. 

3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về Kỹ thuật an 

toàn - Môi trường Công nghiệp trong giai đoạn hiện nay. 

Tác giả: Ông Nguyễn Khánh Hùng. 

4. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về hoạt động kinh doanh 

bán hàng đa cấp. 

Tác giả: Bà Trần Thị Nhật Tân. 

5. Một số sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết 

đơn thư khiếu nại của công dân trong lĩnh vực bồi thường thiệt hại về sự cố môi 

trường biển. 

Tác giả: Ông Đặng Tiến Bình. 

6. Một số giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Tác giả: Ông Lê Đức Hùng. 

II. Sáng kiến công nhận đặc cách 

1. Tên sáng kiến “Tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án kiện toàn tổ chức bộ 

máy và điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của Sở Công Thương” 

Nhóm tác giả:  

- Ông Hoàng Văn Quảng 

- Ông Trần Huy Thành 

- Bà Nguyễn Thị Hà Trang 

Lý do: Tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật: UBND tỉnh đã ban 

hành tại Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương. 
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