
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP.Hà Tĩnh, ngày     tháng 12 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở đợt 2 năm 2021 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

tỉnh về việc ban hành quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND Thành 

phố quy định chi tiết về xét sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở thành phố Hà Tĩnh; 

Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND Thành phố về việc 

kiện toàn Hội đồng xét sáng kiến Thành phố;  

Theo đề nghị Hội đồng xét sáng kiến Thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận cho 90 sáng kiến đạt sáng kiến cấp cơ sở đợt 2 năm 

2021 (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các cá nhân có sáng kiến trên được hưởng quyền lợi theo quy 

định hiện hành; các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm triển khai áp dụng các sáng 

kiến đã được công nhận. 

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

Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thành phố; Hội đồng xét sáng kiến 

Thành phố; Trưởng các phòng: Kinh tế, Nội vụ; Thủ trưởng các đơn vị liên quan 

và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Lưu: VT, KT4, HĐSKKN. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Nguyễn Trọng Hiếu 



DANH SÁCH 

CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ ĐỢT 2 NĂM 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /12/2021) 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Tên sáng kiến 

1.  Nguyễn Văn Quý Phó Chủ tịch HĐND thành phố Tổ chức bầu cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

2.  
Nguyễn Trọng Hiếu Chủ tịch UBND thành phố 

Một số giải pháp huy động nguồn lực xây dựng và phát triển thành phố Hà 

Tĩnh có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh 

3.  
Lê Quang Đức Phó Chủ tịch UBND thành phố 

Giải pháp đổi mới nâng cao tỷ lệ số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính 

tại thành phố Hà Tĩnh 

4.  Nguyễn Hữu Nam Trưởng Ban KT-XH Thành phố Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thành phố năm 2022 

5.  
Thân Viết Văn Trưởng phòng TN-MT 

Giải pháp nâng cao tính bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động đấu 

giá quyền sử dụng đất 

6.  
Nguyễn Đức Công Phó trưởng phòng TN-MT 

Hỗ trợ các phường, xã kinh phí trong việc thực hiện việc đo đạc, chỉnh lý bản 

đồ địa chính để thực hiện các nhiệm vụ về QLNN về đất đai 

7.  

Bùi Thị Vân Anh Phó trưởng phòng TN-MT 

Sử dụng phần mềm Microft Excel kết nối hồ sơ địa chính nhằm hỗ trợ rà soát 

kiểm tra sai lệch giữa Sổ mục kê, Sổ địa chính, Sổ cấp giấy CNQSĐ trong 

quá trình hoàn thiện bản đồ địa chính sau cấp giấy CN quyền sử dụng đất 

8.  
Trần Thị Yến Chuyên viên phòng TN-MT 

Một số giải pháp về quản lý đất đai và xử lý đất lấn chiếm thuộc thuộc khu 

vực xóm mới xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh 

9.  
Lê Nhật Linh Chuyên viên phòng TN-MT 

Giải pháp phát triển quỹ đất phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển đô 

thị trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

10.  
Lê Đình Lương Chuyên viên phòng Y tế 

Thực hiện các giải pháp quản lý các trạm y tế xã, phường trên địa bàn Thành 

phố Hà Tĩnh 

11.  

Trần Quốc Đạt 
Chánh Văn phòng HĐND-UBND 

Thành phố 

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện đề án đổi mới việc thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

tại UBND thành phố Hà Tĩnh 

12.  Trần Thị Hoài 

Thương 

Chuyên viên Văn phòng HĐND-

UBND Thành phố 

Nghiên cứu, tham mưu tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn tại 

kỳ họp HĐND thành phố 

13.  

Ngô Huyền Nhung 
Chuyên viên Văn phòng HĐND-

UBND Thành phố 

Một số giải pháp trong việc nâng cao hiệu quả xây dựng và vận hành 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Cơ quan HĐND-

UBND thành phố Hà Tĩnh 
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14.  
Lê Thanh Vân Trưởng phòng Nội vụ 

Thực trạng và phương án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn 

thành phố Hà Tĩnh 

15.  
Hà Huy Sơn Phó phòng Nội vụ 

Hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Hội cấp thành phố và Hội cấp 

xã trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh 

16.  Nguyễn Thị Mai 

Trâm 
Chuyên viên phòng Nội vụ 

“Một số giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu công tác bầu cử Đại biểu 

Quốc hội & đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thành phố” 

17.  Đoàn Thị Diễm 

Hương 
P Chánh Thanh tra Thành phố 

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND cấp huyện trong lĩnh vực 

đất đai 

18.  
Phan Quang Mậu P Chánh Thanh tra Thành phố 

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân gắn với giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo của Đ/c Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh 

19.  
Võ Thị Vinh 

Thanh tra viên Thanh tra Thành 

phố 

Các giải pháp tăng cường hiệu quả của việc thực hiện các quyết định giải 

quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trên địa bàn  

20.  
Hồ QuốcTuấn 

Trưởng phòng Văn Hóa- Thông 

tin 
Kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẩu 

21.  
Nguyễn Duy Cường Phó phòng Văn Hóa- Thông tin 

Giải pháp nâng cao, tích hợp hệ thống truyền thanh FM cơ sở với hệ thống 

truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông 

22.  
Tô Thái Hòa  Trưởng phòng Quản lý đô thị 

“Xã hội hóa nguồn lực trồng cây xanh đô thị góp phần xây dựng thành phố 

Hà Tĩnh trở thành đô thị xanh"        

23.  
Nguyễn Anh Tuấn Phó phòng Quản lý đô thị 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý 

quy hoạch và cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh 

24.  
Nguyễn Văn Thuận 

Chuyên viên phòng Quản lý đô 

thị 

Ưng dụng rộng rãi hệ thống lưới chắn rác, nắp hố ga bằng gang, thép định 

hình đúc sẵn thay thế lưới chắn rác thép và nắp hố ga bê tông cốt thép 

25.  
Trần Huy Dũng 

Chuyên viên phòng Quản lý đô 

thị 

Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa thành 

phố Hà Tĩnh 

26.  
Trịnh Thị Lan Trưởng phòng LĐ TB&XH 

Các biện pháp chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn 

thành phố Hà Tĩnh giai đoạn hiện nay 

27.  
Trần Ngọc Thủy Chuyên viên  phòng LĐ TB&XH 

"Xây dựng và phát triển mô hình Câu lạc bộ “Nữ Doanh nhân – Khởi sự và 

phát triển doanh nghiệp” tại thành phố Hà Tĩnh" 

28.  Nguyễn Tiến Quý Trưởng phòng Tư Pháp Thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở cấp xã trên địa bàn thành phố 

29.  Nguyễn Lê Thúy 

Hằng  
Phó phòng Tư Pháp 

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng về phổ biến giáo 

dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh 

30.  Nguyễn Quỳnh 

Trang  
Chuyên viên phòng Tư Pháp Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nuôi con nuôi trong nước 
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31.  
Nguyễn Đình Diệu Trưởng phòng TC-KH 

Một số biện chống thất thu thuế linh vực doanh nghiệp trên địa bàn thành 

phố Hà Tĩnh 

32.  Nguyễn Tiến Cương Phó phòng TC-KH Một số giải pháp nhằm thực hiện quản lý dự án hiệu quả giai đoạn 2021-2025 

33.  Phạm Thị Hằng Chuyên viên phòng TC-KH Một số giải pháp tăng cường quản lý ngân sách giáo dục 

34.  Hoàng Thị Kiều 

Oanh 
Chuyên viên phòng TC-KH 

Tiết kiệm thời gian với báo cáo trực tuyến qua hệ thống Google Driver tại 

phòng Tài chính- Kế hoạch 

35.  Nguyễn Việt Hiền Chuyên viên phòng Kinh tế Tập trung tích tụ đất đai nhằm tăng giá trị kinh tế trên một đơn vị canh tác 

36.  

Nguyễn Văn Tùng Chuyên viên phòng Kinh tế 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

TCVN ISO 9001:2015 vào các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành 

phố Hà Tĩnh  

37.  
Nguyễn Viết Xuân 

Phó giám đốc Trung tâm  

VH-TT TP Hà Tĩnh 

Giải pháp làm Biểu tượng tuyên truyền trục quan thực hiện nhiệm vụ chính 

trị 

38.  
Đậu Tiến Dũng 

Đội phó Đội quản lý trật tự đô thị “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý trật tự đô thị, trật tự 

ATGT, VSMT và mỹ quan đô thị” 

39.  
Tưởng Thành Đồng 

Cán bộ Đội quản lý trật tự đô thị Một số biện pháp nâng cao chất lượng quản lý Trật tự đô thị trên địa bàn 

thành phố Hà Tĩnh trong tình hình mới 

40.  Nguyễn Thị Thu 

Hiền  

Viên chức Trung tâm ƯD KHKT 

và Bảo vệ cây trồng vật nuôi, TP  
Mô hình nuôi ong lấy mật vùng sú, vẹt thành phố Hà Tĩnh 

41.  
Nguyễn Thị Tình 

Thơ 

Viên chức Trung tâm ƯD KHKT 

và Bảo vệ cây trồng vật nuôi, TP 

Hà Tĩnh 

“Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất ngành trồng trọt, góp phần 

thực hiện có hiệu quả Kế hoạch nông nghiệp đô thị thành phố Hà Tĩnh giai 

đoạn 2021-2025” 

42.  
Trần Thị Thu Hà  

Viên chức, Trung tâm Y tế thành 

phố 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công tại Trung 

tâm Y tế thành phố Hà Tĩnh 

43.  Nguyễn Thị Thu 

Phương 

Viên chức, Trung tâm Y tế thành 

phố 

Tìm hiểu nhận thức của người dân thành phố Hà Tĩnh về tình hình sử dụng 

rượu bia 

44.  Hoàng Thị Thu 

Phương 

Viên chức, Trung tâm Y tế thành 

phố 

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh toán kinh phí hoạt 

động phòng chống dịch covid19 

45.  
Phan Thị Thăng 

Viên chức, Trung tâm Y tế thành 

phố 

Tìm hiểu về việc thực hiện chăm sóc răng miệng ở học sinh cấp II tại trường 

THCS Nguyễn Du thành phố Hà Tĩnh 

46.  
Trần Quốc Việt Chủ tịch UBND phường  Bắc Hà 

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại UBND phường Bắc Hà để 

thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn 

47.  Nguyễn Duy Hải Phó  CT UBND phường Bắc Hà Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một 
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cửa liên thông, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến 

48.  
Phạm Thị Hoan 

PBT TT Đảng ủy phường Bắc Hà Một số giải pháp tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng 

cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới 

49.  Nguyễn Thị Tú 

Oanh 

Công chức TC-KT phường Bắc 

Hà 

Giải pháp nâng cao công tác kiểm soát chi ngân sách và quản lý chứng từ, sổ 

sách kế toán tại UBND phường Bắc Hà 

50.  
Trần Thị Hải Yến 

Bi thư Đoàn thanh niên phường 

Bắc Hà 
Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác tham gia xây dựng Đảng 

51.  
Nguyễn Hồng Lĩnh 

Bí thư Đảng ủy phường Nam Hà Một số giải pháp tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính  

trị ở cơ sở 

52.  Trần Xuân Sơn Chủ tịch HĐND phường Nam Hà Một số giải pháp xây dựng phường văn minh đô thị kiểu mẫu 

53.  
Trịnh Thị Oanh 

PBT thường trực Đảng ủy 

phường Nam Hà 

Một số giải pháp xây dưng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững  

mạnh góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương 

54.  Nguyễn Thị Minh 

Ngọc 
Công chức Tư pháp – Hộ tịch 

Các giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên 

địa bàn phường Nam Hà 

55.  
Hồ Quang Long 

Công chức VHXH phường Nam 

Hà 

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác điều tra cung lao động góp phần 

củng cố tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn ĐTVM 

56.  Nguyễn Thị Hồng 

Minh 

Phó BT TT Đảng ủy  phường 

Nguyễn Du 

Phát huy vai trò của Đảng viên 213 trong việc thực hiện xây dựng văn hóa, 

văn minh đô thị kiểu mẫu ở phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh 

57.  
Hà Thị Thanh Lê Công chức, phường Nguyễn Du 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC tại UBND phường 

Nguyễn Du 

58.  
Trần Thị Dung Công chức, phường Nguyễn Du 

Giải pháp đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa 

trên địa bàn phường Nguyễn Du 

59.  
Lê Văn Thắng BT  Đảng ủy phường Trần Phú 

Một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả "nâng cao chất lượng nếp sống 

văn hóa- văn minh đô thị" trên địa bàn phường Trần Phú 

60.  
Trần Quốc Toản CT UBND phường Trần Phú 

Một số sáng kiến trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư tại phường 

Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh 

61.  
Lê Thị Loan BT Đảng ủy phường Đại Nài 

Môt sô giải pháp phát triển Đảng và nâng cao chất lượng Đảng viên trong 

giai đoạn hiện này tại phường Đại Nài 

62.  Phạm Mạnh Hiền CT UBND phường Đại nài Một số giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp xã 

63.  
Lê Thị Bình 

Công chức VP-TK phường  Đại 

Nài 

Một số giải pháp  nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính tại UBND phường 

Đại Nài 

64.  Trương Quang Hiếu Bi thư Đảng ủy phường Tân Một số kinh nghiệm bước đầu về xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết lương 
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Giang giáo, góp phần tạo động lực xây dựng tổ dân phố mẫu 

65.  
Lê Hữu Hiệp CT UBND phường Tân Giang 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ, công chức phường 

Tân Giang trong giai đoạn hiện nay 

66.  
Lê Viết Dũng 

PBTT Đảng ủy phường Tân 

Giang 

Một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong quá 

trình xây dựng phường Tân Giang đạt chuẩn VMĐT kiểu mẫu 

67.  Lê Hữu Dũng Bi thư Đảng ủy  phường Văn Yên Môt sô giải pháp nâng cao đạo đức công vụ đối với đội ngũ CBCC 

68.  
Lê Tuấn Anh PCT UBND phường Văn Yên 

Một số giải pháp xã hội hóa huy động nguồn lực xây dụng Nhà văn hóa mẫu, 

Tổ dân phố mẫu tại phường Văn Yên 

69.  
Phạm Hữu Thao 

BT Đảng ủy phường Thạch Linh Một số giải pháp về nâng cao công tác cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ mới 

70.  

Trương Quang Sơn CT UBND phường Thạch Linh 

Giải pháp huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng kỷ thuật đô thị, phát 

triển kinh tế xã hội hướng tới xây dựng phường Thạch Linh đạt chuẩn văn 

minh đô thị kiểu mẫu 

71.  
Hoàng Ngọc Quân 

PBT Đảng ủy phường Thạch 

Linh 

Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong việc phát huy quyền làm chủ của 

nhân dân tại phường Thạch Linh 

72.  
Trần Đức Thiên CT UBND xã Thạch Bình 

Xây dựng tường chắn sóng nổi di động giải pháp giảm áp lực sóng cho kết 

cấu cửa nhà mặt phố 

73.  
Hồ Thị Hiền  CT Hội LHPN xã Thạch Bình 

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ chức Hội 

LHPN xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh 

74.  
Trần Thị Mai Lan Chủ tịch HND xã Thạch Bình 

Một số giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng hội viên nông dân trong 

giai đoạn hiện nay tại xã Thạch Bình 

75.  
Nguyễn Hữu Lâm Công chức VH xã Thạch Bình 

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống đài truyền thanh cơ sở 

trên địa bàn xã Thạch Bình 

76.  
Đặng Thị Hoa 

Cán bộ VP Đảng ủy xã Thạch 

Bình 

Một số giải pháp tuyên truyền vận động xây dựng phong trào thi đua về công 

tác dân vận 

77.  
Nguyễn Tuấn Anh CT UBND xã Đồng Môn 

Nâng cao phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ 

nông thôn mới của cán bộ công chức 

78.  
Dương Thị Ngọc 

Công chức Văn phòng- Thống kê 

xã Đồng Môn 

“Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)  trong CCHC ở cơ quan 

hành chính cấp xã giai đoạn xây dựng Chính quyền điện tử”.         

79.  Nguyễn Sông Hàn CT UBND xã Thạch Hạ Xây dựng khu dịch vụ ẩm thực, sinh thái Đồng ghè xã Thạch Hạ 

80.  Trương Thế Kỷ PCT UBND xã Thạch Hạ Công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập 

81.  Nguyễn Thị Tâm Công chức VP- Thông kê, xã Một số giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp 
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Thạch Hạ 

82.  
Nguyễn Đức Hiền 

 

CT UBMTTQ xã Thạch Trung 
Một số giải pháp trong công tác phối hợp với tổ chức tôn giáo tuyên truyền 

xây dựng Nông thôn mới và vùng đồng bào có đạo 

83.  
Nguyễn Xuân Hậu PCT UBND xã Thạch Trung 

Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

cấp cơ sở 

84.  
Trương Quốc Hùng 

Bí thư Đảng ủy, phường Hà Huy 

Tập 

Một số giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác dân 

vận trong tình hình mới trên địa bàn phường Hà Huy Tập 

85.  
Phạm Văn Đức 

Phó Bí thư Đảng ủy, P Hà Huy 

Tập 
Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát ở cơ sở 

86.  
Trần Cao Cường  

Công chức Địa chính- Xây dựng 

phường Hà Huy Tập 

 Ứng dụng Zalo, official Account vòa công tác CCHC đối với hình thức 

tương tác với người dân phường Hà Huy Tập 

87.  

Nguyễn Duy Ngân 
Bí thư Đảng ủy, phường Thạch 

Quý 

Một số giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy đối với công 

tác huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng 

trên địa bàn phường Thạch Quý giai đoạn 2020-2025 

88.  
Nguyễn Thanh Hải PCT UBND phường Thạch Quý 

Một số giải pháp xây dựng quy trình nội bộ nâng cao hiệu quả xây dựng, áp 

dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN ISO 9001:22015 cấp xã 

89.  
Nguyễn Chính Đàn CT UBND xã Thạch Hưng 

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

Hưng 

90.  
Nguyễn Thị Nhung  

Công chức tư pháp, Xã Thạch 

Hưng 
Nâng cao hiệu quả trong công tác hòa giải cơ sở 

 

(Danh sách này có: 90 sáng kiến) 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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