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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ KHOA HỌC  VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:   1520    /QĐ-SKHCN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

             Hà Tĩnh, ngày 08  tháng10   năm 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

QUYẾT ĐỊNH 
Công nhận sáng kiến cuộc thi sáng kiến sở KH&CN lần thứ 2 năm 2019 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

           Căn cứ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở 

Khoa học và Công nghệ; 

 Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định 

91/2017/NĐ-CP nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi 

đua khen thưởng; 

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

tỉnh Hà Tĩnh quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

 Căn cứ Nghị định 13/2012/NĐ-CP ngày  2/3/2012 của Chính phủ ban 

hành điều lệ sáng kiến; 

 Xét đề nghị của  Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở KHCN, 

         QUYẾT ĐỊNH: 

       Điều 1. Tặng giấy chứng nhận đối với 13 giải pháp sáng kiến cơ sở 

cho các tập thể, cá nhân, nhóm cá nhân có giải pháp sáng kiến đạt giải tại Cuộc 

thi sáng kiến Sở KH&CN lần thứ II – năm 2019 (có danh sách kèm theo) 

        Điều 2. Giao Văn phòng làm các thủ tục trích số tiền 24.000.000 (hai 

mươi bốn triệu đồng) từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN phục vụ thi đua 

khen thưởng năm 2019 để trao thưởng theo quy định hiện hành. Các phòng, 

đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo triển khai áp dụng nhân rộng các sáng kiến được 

công nhận. 

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

                 Thành viên Hội đồng TĐ-KT Sở, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng 

phòng Kế hoạch- Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, các tập thể, cá 

nhân có tên tại Điều 1. căn cứ Quyết định thi hành./. 
 
 

    Nơi nhận 
   - Như Điều 3; 

   - Kho bạc tỉnh; 

   - Lưu VT. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 
 

      Đỗ Khoa Văn 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI TẠI CUỘC THI SÁNG KIẾN SỞ 

KH&CN LẦN 2 NĂM 2019 

( Kèm theo QĐ 1520/QĐ-SKHCN ngày 08/10/2019) 

 

TT Tên Sáng kiến 
Tác giả,  

nhóm tác giả 

 I Giải nhất 
 

1 

Nâng cấp chế phẩm HatiBio thành chế phẩm 

HatiBioCN chuyên dung cho xử lý trang trại 

chăn nuôi 

Lê Cao Anh 

Nguyễn Thị Hà 

  II Giải nhì  

1 
Chế tạo thiết bị thủy lực thử áp lực cho van an 

toàn các hệ thống đường ống, nồi hơi 

Nguyễn Tuấn Anh 

Nguyễn Trí Nhật 

2 

Áp dụng  TCVN ISO 9001:2015 trong xây 

dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC trên 

địa bàn tỉnh 

Bùi Phong An 

  III Giải ba  

1 
Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu an toàn 

bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

Trịnh Thúy Hằng 

Trần Mạnh Hùng 

2 

Chế tạo thiết bị thủy lực nâng hạ chuẩn đo 

lường thay thế sức người bốc chuẩn kiểm định 

hiệu chỉnh cân đồng hồ lò xo 

Trương Khánh Tùng 

Lương Đình Thành 

3 

Cải tiến phương pháp trồng nấm linh chi bằng 

nguyên liệu mùn cưa và bông không có cám 

gạo tại Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm 

và tài nguyên sinh vật Hà Tĩnh 

Đoàn Thị Mai Anh 

  IV Giải khuyến khích 
 

1 

Ứng dụng công nghệ thông tin vào điều 

hành, quản lý công tác Văn phòng trên hệ 

thống thống quản lý văn bản và hồ sơ công 

việc của tỉnh. 
 

Lê Thị Thanh Loan 

Phan Công Cử 

2 
Một số giải pháp xây dựng công sở xanh tại Sở 

KH&CN 

Nguyễn Văn Chung 

3 
Hệ Thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt 

hộ gia đình cho khu vực nông thôn Hà Tĩnh 

Nguyễn Cao Cường 

Dương Thị Ngân 

4 
Nâng cao hiệu quả chế phẩm BIO-RA bằng 

cách bổ sung nấm đối kháng Trichoderma 

Trần Thị Thu Trang 

Nguyễn Thị Thủy 
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5 

Nâng cấp chế phẩm sinh học Hatimic xử lý 

chất thải hữu cơ ( phế phụ phẩm nông nghiệp 

và rác thải) làm phân bón 

Nguyễn Thị Thủy 

Trần Hậu Vỵ 

V. Giải đồng đội 
 

1 Văn phòng Sở 

2 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN 

    
 

 
 
 
 

 


