
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số: 575/QĐ-STP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 12 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận sáng kiến năm 2021 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ 

 
 

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

Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ 

Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của 

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

Sở Tư pháp; Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 

11/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh; 

Theo đề nghị của Hội đồng xét sáng kiến Sở Tư pháp. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 19 sáng kiến áp dụng trong thực tiễn hoạt động công 

tác tư pháp (Có danh sách cụ thể kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng xét sáng kiến Sở Tư pháp, Thủ trưởng các 

Phòng, Trung tâm thuộc Sở và các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo 

căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 
 

 

Lê Viết Hồng 
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 UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐƯỢC CÔNG NHẬN NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số 575/QĐ-STP ngày 14/12/2021 của Sở Tư pháp) 

 
 
 

STT Tên sáng kiến Tác giả (Họ và tên) 

1.  

Thực hiện số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh góp phần nâng cao hiệu quả công tác 

hộ tịch 

Lê Viết Hồng 

2.  

Giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, 

tham gia ý kiến pháp lý đối với các vụ việc 

phát sinh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

Nguyễn Quốc Tuấn 

3.  
Giải pháp quản lý hiệu quả hồ sơ công chức, viên 

chức, người lao động tại Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh 

Trần Thị Kiều Oanh 

Võ Thị Ngọc Anh 

4.  

Một số giải pháp nâng cao công tác trợ giúp 

pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh 

Trần Thanh Minh 

5.  

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu quản 

lý nhà nước về bồi thường nhà nước trên địa 

bàn tỉnh 

Nguyễn Thị Hoa Phượng 

6.  
Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động công chứng tại Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh 
Nguyễn Thị Huyền 

7.  
Một số kỹ năng trong thực hiện kiểm tra, tự 

kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  
Lê Thị Việt Phương 

8.  
Phát huy vai trò của đội ngũ hòa giải viên 

trong công tác tuyên truyền pháp luật 
Thiều Thị Chiên 

9.  
Nâng cao kỹ năng tư vấn pháp luật cho người 

thực hiện trợ giúp pháp lý 
Trịnh Diệu Oanh 

10.  
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công 

chứng tại Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh, đáp ứng 

yêu cầu đổi mới và hội nhập 

Nguyễn Thị Thu Hiền 
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STT Tên sáng kiến Tác giả (Họ và tên) 

11.  
Đảm bảo tính chuyên nghiệp của Phòng Công 

chứng ngay từ bước tiếp nhận yêu cầu công chứng 
Nguyễn Thị Thu Hiền 

12.  
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND 

và UBND tỉnh 

Nguyễn Thị Kim Khánh 

13.  
Đổi mới phương thức tra cứu, xác minh thông 

tin lý lịch tư pháp ở tỉnh Hà Tĩnh 
Trần Minh Hải 

14.  
Thực hiện xác minh điều kiện đương nhiên được 

xóa án tích góp phần nâng cao chất lượng công 

tác lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

Trần Thị Lân 

15.  
Giải pháp nâng cao chất lượng tiếp nhận và trả 

kết quả thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh 

Trần Thị Lân 

Nguyễn Việt Dũng 

16.  

Xây dựng tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành 

lập Văn phòng thừa phát lại - Giải pháp tổ chức 

triển khai hiệu quả Đề án phát triển Văn phòng 

Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

Trần Thị Ngân 

17.  

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác 

truyền thông về trợ giúp pháp lý trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh 

Covid-19  

Lê Văn Quế 

18.  
Giải pháp nâng cao hiệu quả Hội nghị trực tuyến 

trong hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh 
Từ Thị Kim Oanh 

19.  
Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin vào công tác lưu trữ của Sở Tư pháp 

tỉnh Hà Tĩnh 

Từ Thị Kim Oanh 
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