
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số: 153/QĐ-SCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 11 năm 2022 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2022 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ TĨNH 

 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ về 

ban hành Điều lệ sáng kiến; 

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến 

được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ;  

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; 

Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Sở Công Thương; 

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-SCT ngày 19/6/2018 của Giám đốc 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 Giám đốc 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 

28/11/2022 và đề nghị của Thư ký Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 11 sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2022 

cho 12 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. 
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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 2022  

(Kèm theo Quyết định số  153/QĐ-SCT ngày  30/11/2022 của Sở Công Thương) 

 

1. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu 

tổ chức của Sở Công Thương (Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 

11/8/2022). 

Chủ nhiệm: Hoàng Văn Quảng 

Thành viên: Trương Văn Dương 

2. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về tăng cường 

lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gắn với phát triển logistics giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 (Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 

26/5/2022). 

Chủ nhiệm: Hoàng Văn Quảng 

Thành viên: Tôn Thị Thu Trang 

3. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các hoạt 

động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Quyết định số 

18/2022/QĐ-UBND ngày 14/7/2022). 

Chủ nhiệm: Trần Thị Nhật Tân 

4. Giải pháp đảm bảo cấp điện cho Khu Kinh tế Vũng Áng. 

Tác giả: Dương Thanh Hòa 

5. Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics tỉnh Hà Tĩnh 

đến năm 2030. 

Tác giả: Võ Tá Nghĩa 

6. Chính sách thúc đẩy phát triển CN-TTCN trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025. 

Tác giả: Phan Thị Ái 

7. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh xăng 

dầu trên địa bàn Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay. 

Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Thạch 

8. Giải pháp đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Công 

Thương năm 2022 và những năm tiếp theo. 

Tác giả: Phan Xuân Thắng 

9. Chuyển đổi số nhằm tăng cường quản lý nhà nước trong vận hành lưới 

điện cao thế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Tác giả: Trần Văn Nhường 

10. Nâng cao công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động kinh doanh mặt 

hàng có điều kiện trên địa bàn Hà Tĩnh. 

Tác giả: Phạm Thị Quế 

11. Giải pháp thực hiện có hiệu quả một số quy chế, quy định tại Sở Công Thương 

Tác giả: Nguyễn Thị Hà Trang./. 

 

SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ TĨNH 


		phanthiai.sct@hatinh.gov.vn
	2022-11-30T14:15:10+0700


		hoangvanquang@hatinh.gov.vn
	2022-11-30T14:20:22+0700


		socongthuong@hatinh.gov.vn
	2022-11-30T14:28:01+0700




