
TT Họ và tên tác giả Chức vụ Đơn vị Tên sáng kiến, giải pháp Ghi chú

1 Bùi Thị Anh
Công chức LĐ-

TBXH 

UBND phường 

Trung Lương

Một số biện pháp phòng chống đuối 

nước cho trẻ em

2 Phan Thị Phương Chi
Công chức VH-

XH

Phường Đậu 

Liêu

Một số giải pháp nâng cao chất lượng 

phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa" trên địa bàn phường 

Đậu Liêu

3 Lê Văn Bình
Trưởng ban Tổ 

chức Thị ủy

Thị ủy Hồng 

Lĩnh

Giải pháp nâng cao tiêu chí giao thông 

trong xây dựng đô thị loại III trên địa bàn 

thị xã Hồng Lĩnh

4 Phan Công Chính Phó giám đốc 
Trung tâm 

chính trị 

Một số giải pháp thực hiện đề án vị trí 

việc làm các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

UBND thị xã Hồng Lĩnh

5 Võ Thanh Định Bí thư Đảng ủy
Phường Trung 

Lương

Một số giải pháp góp phần nâng cao chất 

lượng sịnh hoạt tại các chi bộ trực thuộc 

đảng bộ phường Trung Lương

6 Đặng Hữu Ninh Phó giám đốc 
Trung tâm VH 

truyền thông

Ứng dụng mạch khống chế bảo vệ máy 

phát sóng phát thanh, truyền hình khi 

vượt quá công suất danh định

7 Nguyễn Thị Phượng
Công chức VP-

TK

UBND phường 

Bắc Hồng

Thực trạng và giải pháo nâng cao chất 

lượng các bộ, công chức tại UBND 

phường Bắc Hồng

8 Bùi Chiến Thắng Bí thư Đảng ủy
Phường Đậu 

Liêu

Một số giải pháp nâng cao chất lượng tư 

tưởng ở Đảng bộ phường Đậu Liêu trong 

giai đoạn hiện nay

9 Phạm Thị Duyên
Công chức VH-

XH

UBND phường 

Đậu Liêu

Những giải pháp thực hiện giảm nghèo 

bền vững trên địa bàn phường Đậu Liêu, 

giai đoạn 2020-2022

10 Bùi Thị Diện

Công chức văn 

phòng Cấp ủy - 

Chính quyền

Phường Đậu 

Liêu

Một số giải pháp nâng cao chất lượng 

quản lý, khai thác hồ sơ đảng viên

11 Phan Văn Đường Bí thư 
Thị đoàn Hồng 

Lĩnh

Nâng cao hiệu quả công tác đoàn - hội 

địa bàn dân cư

12 Đặng Thanh Hải Bí thư thị uỷ
Thị uỷ Hồng 

Lĩnh

Đổi mới việc học tâp và làm theo tư 

tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XII) và các quy định về 

nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Kèm theo Quyết định 2343 /QĐ-UBND ngày  09 /12/2020 của UBND thị xã )

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ HỒNG LĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁ NHÂN, TẬP THỂ ĐƯỢC UBND THỊ XÃ 
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13
Hoàng Thị Thanh 

Cảnh

Phó chánh văn 

phóng 

Thị uỷ Hồng 

Lĩnh

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công 

tác tham mưu, tổng hợp phục vụ công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban 

thường vụ của Văn phòng thị ủy

14
Nguyễn Thị Thu 

Hằng
P. Giám đốc

Trung tâm VH 

truyền thông

Một số giải pháp nâng cao chất lượng 

trang truyền hình địa phương ở Trung 

tâm Văn hóa - Truyền thông thị xã Hồng 

Lĩnh

15 Nguyễn Thăng Long
Phó bí thư, Chủ 

tịch HĐND 

Thị ủy Hồng 

Lĩnh

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, 

giám sát của Đảng, góc nhìn từ vài trò 

của các cấp ủy đảng

16 Nguyễn Thị Xoan
Phó chủ tịch 

Hội phụ nữ

Hội LHPN thị 

xã Hồng Lĩnh

Nâng cao vai trò của cán bộ, hội viên phụ 

nữ trong thực hiện cuộc vận động "xây 

dựng gia đình 5 không 3 sạch" góp phần 

xây dựng đô thị văn minh

17 Lê Thị Thu Hiền
Chủ tịch Hội 

nông dân

Hội nông dân 

thị xã

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác 

hội và phong trào nông dân trên địa bàn 

thị xã Hồng Lĩnh

18 Nguyễn Như Hiệu Giám đốc

Ban quản lý dự 

án đầu tư XD 

thị xã

Sử dụng kết hợp phần mền Google Earth, 

Hhmaps và KML/KMZ trong công tác 

lựa chọn, thiết kế bình diện tuyến bước 

lập dự án đầu tư các công trình giao 

thông

19 Nguyễn Minh Toàn 
Phó bí thư 

Đảng ủy

Phường Bắc 

Hồng

Một số giải pháp nâng cao chất lượng, 

hiệu quả "Mô hình dân vận khéo" về vận 

động nhân dân làm đường thãm nhựa 

trên địa bàn phường Bắc Hồng

20 Bùi Khánh Dư
Công chức TP-

HT

Phường Bắc 

Hồng

Một số giải pháp góp phần cải cách thủ 

tục hành chính ở UBND phường Bắc 

Hồng

21
Đinh Văn Hồng , Bùi 

Sỹ Tuấn
Nhóm tác giả UBND thị xã

Thực trạng và các giải pháp để sáp nhập 

Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh, Trung 

tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Dân số - 

KHHGĐ thành Trung tâm Y tế thị xã 

Hồng Lĩnh

22 Nguyễn Vũ Hồng Chuyên viên Phòng QLĐT

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản quản 

lý chất lượng công trình xây dựng trên 

địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

23 Nguyễn Quang Long Phó giám đốc 
Trung tâm VH 

truyền thông

Phương pháp tổ chức lựa chọn vận động 

viên và huấn luyện đội tuyển bóng đá 

thiếu niên thị xã Hồng Lĩnh thi đấu thành 

tích cao

24 Đinh Thị Hương
Trưởng ban 

Dân vận

Thị uỷ Hồng 

Lĩnh

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác 

dân vận trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh



25 Hoàng Bá Khang
Chủ nhiệm 

UBKT thị ủy

Thị uỷ Hồng 

Lĩnh

Một số giải pháp nhằm đổi mới, nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của 

UBKT và cơ quan Ủy ban kiểm tra thị ủy 

Hồng Lĩnh trong thời gian tới

26 Nguyễn Viết Khanh Chủ tịch UBND 
Phường Bắc 

Hồng

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công 

tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa 

bàn phường Bắc Hồng

27 Bùi Quang Liêm Chủ tịch UBND Xã Thuận Lộc

Một số giải pháp nâng cao các tiêu chí 

xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu 

mẫu, vườn mẫu

28 Nguyễn Thị Kim Soa
Công chức TP-

HT

UBND phường 

Nam Hồng

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác 

hộ tịch tại phương Nam Hồng

29 Nguyễn Công Lộc Chủ tịch UBND
Phường Trung 

Lương

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

phường Trung Lương

30 Nguyễn Cao Hoàng
Chủ tịch Hội 

nông dân

Phường Trung 

Lương

Xây dựng hố ủ phân vi sinh bằng thùng 

bê tông

31 Trịnh Anh Nam
Phó trưởng 

phòng

Tài nguyên - 

Môi trường

Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về 

nước thải sinh hoạt nông thôn và đề xuất 

định hướng quản lý trong thời gian tới 

trên địa bàn thị xã

32
Nguyễn Thị Thanh 

Nga

Công chức KT-

TC

Phường Bắc 

Hồng

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất 

lượng quản lý, lưu trữ hồ sơ kế toán

33 Hoàng Xuân Ngọc Bí thư Đảng ủy
Phường Nam 

Hồng

Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt 

các chi bộ trực thuộc tại đảng bộ phường 

Nam Hồng

34 Tôn Quang Ngọc
Phó chủ tịch 

UBND thị xã
UBND thị xã

Một số biện pháp chống thất thu thuế 

lĩnh vực doanh nghiệp trên địa bàn thị xã 

Hồng Lĩnh

35 Phan Thị Nguyệt Chuyên viên
Phòng LĐ, 

TB&XH

Các giải pháp thực hiện chính sách giảm 

nghèo trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh

36 Lê Thị Nguyệt
Công chức VH-

XH

Phường Đức 

Thuận

Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện 

bảo hiểm y tế trên địa bàn phường Đức 

Thuận

37 Đặng Ngọc Sơn
Chủ tịch 

UBMTTQ

UB MT TQ thị 

xã

Một số giải pháp nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ 

mặt trận tổ quốc ở cơ sở trên địa bàn thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

38

Hoàng Thanh Sơn, 

Nghiêm Sỹ Hùng, 

Nguyễn Duy Đức, 

Nguyễn Huy Luận

Nhóm tác giả Phòng Kinh tế

Một số giải pháp áp dụng giống lúa mới 

ADI168 vào sản xuất trên địa bàn năm 

2020



39 Đào Minh Sơn
Phó trưởng 

phòng
Phòng Nội vụ

Một số giải pháp nâng cao đạo đức công 

vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức

40 Đinh Văn Thái
Phó chánh văn 

phóng 

HĐND-UBND 

thị xã

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ 

hành chính công trên địa bàn thị xã Hồng 

Lĩnh

41 Kiều Thị Ngân
Chủ tịch Hội 

phụ nữ

Phường Trung 

Lương

Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, 

xây dựng công đoàn cơ cở vững mạnh

42 Trần Văn Thìn
Công chức TP-

HT

UBND xã 

Thuận Lộc

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật trên địa bàn xã Thuận Lộc

43 Phạm Thị Hoa
Phụ trách kế 

toán

UBND xã 

Thuận Lộc

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản 

lý thu chi ngân sách phường, xã

44 Võ Xuân Trường
Phó ban Tổ 

chức

Thị uỷ Hồng 

Lĩnh

Một số giải pháp nâng cao chất lượng 

đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý trên 

địa bàn thị xã Hồng Lĩnh

45 Phạm Thanh Dung
Ủy viên Ủy ban 

kiểm tra thị ủy

Thị ủy Hồng 

Lĩnh

Một số giải pháp nâng cao chất lượng 

kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng 

viên khi có dấu hiệu vi phạm ở đảng bộ 

thị xã Hồng Lĩnh trong giai đoạn hiện 

nay

46 Lê Hồng Hạnh
Phó trưởng ban 

Kinh tế - Xã hội

Hội đồng nhân 

dân thị xã

Biện pháp nâng cao chất lượng thẩm tra 

nghị quyết của Ban kinh tế - Xã hội Hội 

đồng nhân dân thị xã Hồng Lĩnh

47 Võ Trọng Việt
Phó trưởng 

phòng

Phòng Văn hóa-

TT

Giải pháp kêu gọi xã hội hóa lắp biển 

pano tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trên 

địa bàn thị xã

48 Nguyễn Thị Thảo
Chủ tịch 

UBMT TQ

Phường Trung 

Lương

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động 

hội phụ nữ, thu hút hội viên tham gia 

sinh hoạt

49 Trần Thị Kim Tuyến Thanh tra viên
Phòng Thanh 

tra 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công 

tác kế toán tại các đơn vị hành chính sự 

nghiệp

50 Đặng Ngọc Vệ Bí thư đảng ủy
Phường Bắc 

Hồng

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng 

và Đảng viên ở cơ sở trên địa bàn 

phường Bắc Hồng

51 Nguyễn Quang Vinh
Phó chủ tịch 

HĐND 
HĐND thị xã 

Nâng cao chất lượng giám sát của 

HĐND đối với hoạt động của cơ quan tư 

pháp

52 Phạm Thị Hoàng Yến
Phó chủ tịch 

UBND

Phường Bắc 

Hồng

Một số giải pháp thực hiện công tác 

tuyên truyền vận động xây dựng phường 

đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn 

phường Bắc Hồng trong thời gian tới

53
Nguyễn Thị Kim 

Oanh
Cán bộ

Trung tâm VH 

truyền thông

Một số biện pháp giúp học sinh tiểu học 

yêu thích hơn các làn điệu dân ca, ví dặm 

Nghệ Tĩnh



54
Nguyễn Huy Hùng, 

Phạm Quốc Dũng
Nhóm tác giả UBND thị xã

Nâng cao khả năng phòng ngừa, ứng phó 

thiên tai trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh

55 Lê Bá Khánh
Chánh văn 

phòng

Thị ủy Hồng 

Lĩnh

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, 

tổng hợp của văn phòng thị ủy

56
Lương Thị Thanh 

Mai

Phó trưởng 

phòng

Tài chính - Kế 

hoạch

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý thu chi ngân sách thị xã

57 Trần Xuân Thắng
Phó chánh văn 

phóng 

Văn phòng 

HĐND- UBND 

thị xã

Giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng 

báo cáo, chương trình công tác và văn 

bản của Văn phòng HĐND-UBND thị xã 

Hồng Lĩnh

58 Nguyễn Công Thiện Phó giám đốc 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã

Nâng cáo hiệu quả quản lý các dự án đầu 

tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh

59 Phan Thanh Tùng Trưởng phòng Phòng QLĐT
Phát triển hệ thống cây xanh trên địa bàn 

thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2019-2020

60 Đặng Minh Khang Phó chủ tịch HĐND thị xã 
Đổi mới quy trình ban hành Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân thị xã Hồng Lĩnh

61 Lê Ngọc Thạch
Phó ban pháp 

chế
HĐND thị xã 

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát 

của HĐND năm 2020 và giai đoạn 2021-

2026

62 Đồng Thị Lý
Chủ tịch 

UBMTTQ
Xã Thuận Lộc

Giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả 

phong trào thi đua "dân vận khéo"

63 Phạm Thị Kim Loan Giảng viên
Trung tâm 

chính trị 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng bồi 

dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên 

mới ở đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh

64 Trần Thị Thúy Hằng Giảng viên
Trung tâm 

chính trị 

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng 

lý luận chính trị tại thị xã Hồng Lĩnh 

trong giai đoạn hiện nay

65

Trần Thị Mỹ Dung, 

Nghiêm Thị Mỹ Vâ, 

Thái Thị Hường,Trần 

Thị Thu Hiền, 

Nguyễn Thị Minh 

Hiền

Nhóm tác giả
Trung tâm Y tế 

Hồng Lĩnh

Đánh giá kiến thức và khảo sát thực 

trạng vệ sinh tay của điều dưỡng viên tại 

các khoa lâm sàng Trung tâm Y tế thị xã 

Hồng Lĩnh từ tháng 01 đến tháng 07 năm 

2020

66
Nguyễn Thị Như 

Hoa, Phạm Thị Trà
Nhóm tác giả

Trung tâm Y tế 

Hồng Lĩnh

Chăm sóc sản phụ sau đẻ dùng thuốc 

Cytotec(Misoprostol) trong sản khoa

67

Nguyễn Sỹ Vương, 

Nguyễn Trường 

Giang, Trần Thị Lộc, 

Nguyễn Thị Hoài 

Thanh, Nguyễn Thị 

Minh

Nhóm tác giả
Trung tâm Y tế 

Hồng Lĩnh

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đợt cấp 

nặng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại 

khoa Hồi sức cấp cứu Trung tâm y tế thị 

xã Hồng Lĩnh từ tháng 3 đến tháng 9 

năm 2020



68

Đinh Ngọc Hà, Trần 

Văn Kiên, Trần Thị 

Thu Hiền, Lê Quang 

Toản

Nhóm tác giả
Trung tâm Y tế 

Hồng Lĩnh

Đối chiếu kết quả chụp cắt lớp vi tính 

với chẩn đoán lâm sàng bệnh lý nhồi 

máu não tại Trung tâm Y tế thị xã Hồng 

Lĩnh từ tháng 6/2019- 9/2020

69

Nguyễn Thị Phức, 

Trần Thị Hồng Yên, 

Lê Thái Hoàng Yến, 

Phạm Thị Hiền

Nhóm tác giả
Trung tâm Y tế 

Hồng Lĩnh

Tình hình tiêu chảy cấp ở trẻ dưới 5 tuổi 

điều trị tại khoa nhi trung tâm Y tế thị xã 

Hồng Lĩnh năm 2020

70

Nguyễn Thái Lâm, 

Nguyễn Hòa, Nguyễn 

Thị Hồng Thơm

Nhóm tác giả
Trung tâm Y tế 

Hồng Lĩnh

Nghiên cứu kiến thức, thực hành tiêm 

chủng cho trẻ dưới 1 tuổi của các bà mẹ 

tại phường Bắc Hồng thị xã Hồng Lĩnh 

năm 2019-2020

71

Phan Công Bình, Võ 

Mạnh Hòa, Bùi Thị 

Thanh

Nhóm tác giả
Trung tâm Y tế 

Hồng Lĩnh

Mô hình bệnh tật bệnh nhân điều trị tại 

Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh 

01/10/2019 -30/9/2020 

72

Nguyễn Thái Lâm, 

Trần Quang Đạt, 

Trần Thị Thu Hiền

Nhóm tác giả
Trung tâm Y tế 

Hồng Lĩnh

Nghiên cứu mối liên quan giữa tổn 

thương giác mạc chấm nông với hội 

chứng khô mắt tại Trung tâm Y tế Hồng 

Lĩnh 

73

Nguyễn Thị Thanh 

Hải, Nguyễn Xuân 

Tài, Trần Thị Ân, 

Trần Thị Liên, 

Nguyễn Thị Hương

Nhóm tác giả
Trung tâm Y tế 

Hồng Lĩnh

Đánh giá sự tuân thủ rửa tay của nhân 

viên y tế khoa Truyền nhiễm Trung tâm 

Y tế thị xã Hồng Lĩnh

74

Võ Hoài An, Nguyễn 

Văn Học, Nguyễn 

Thị Vân Chung, 

Nguyễn Thị Bích Đào

Nhóm tác giả
Trung tâm Y tế 

Hồng Lĩnh

Khảo sát Y lệnh và thực hiện Y lệnh 

kháng sinh tiêm tại Trung tâm Y tế Hồng 

Lĩnh

75

Võ Tất Thắng, 

Nhuyễn Hồng Sâm, 

Phan Công Bình, 

Phan Thị Thanh Nga

Nhóm tác giả
Trung tâm Y tế 

Hồng Lĩnh

Bước đầu đánh giá kết quả điều trị phẩu 

thuật viêm phúc mạc ruột thừa qua nội 

soi tại bệnh viện đa khoa Hồng Lĩnh từ 

tháng 05/2018 đến tháng 05/2020

76
Nguyễn Thị Tú Oanh, 

Dương Thị Trinh
Nhóm tác giả

Trung tâm Y tế 

Hồng Lĩnh

Nghiên cứu chỉ số bệnh máu nhiễm mỡ 

tại bệnh viện

77 Hà Thị Yến
Phòng Dân số - 

KHHGĐ

Trung tâm Y tế 

Hồng Lĩnh

Nâng cao hiệu quả công tác thống kê 

chuyên ngành dân số - kế hoạch hóa gia 

đình trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
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