
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài

1

Giải pháp nhân rộng và phát huy hiệu quả của mô hình vườn ươm phụ nữ 

trong xây dựng nông thôn mới

Nguyễn Thị Kiều Hương, Nguyễn Thị Kiều Oanh - Hội Liên hiệp phụ nữ 

huyện

2

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám sát của MTTQ và các 

đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Thạch Hà Trần Danh Vinh - UBMTTQ Huyện

3

Phát huy vai trò của Đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng các phong 

trào, chiến dịch tình nguyện từ đó nâng cao chất lượng công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên ở xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà trong giai đoạn 

hiện nay Nguyễn Thị Thúy - UBND xã Thạch Liên

4

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng viên chức các đơn vị sự 

nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Hà năm 2021 Phạm Kim Trung, Trần Nữ Hương Quỳnh - UBND huyện

5

Các giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội 

viên nông dân Dương Kim Hồng - Hội Nông dân huyện

6

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai trên địa bàn xã Thạch Kênh, huyện 

Thạch Hà Bùi Thị Hà - UBND xã Thạch Kênh

7

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhân rộng sản xuất lúa theo hướng hữu 

cơ vụ hè thu năm 2021 trên địa bàn huyện Thạch Hà

Võ Tá Duy, Nguyễn Văn Trung - Trung tâm ứng dụng Khoa học kỹ thuật 

và bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện

8

Dồn điền, đổi thửa, cải tạo đồng ruộng tạo thành ô thửa lớn, cánh đồng mẫu 

lớn trên địa bàn xã Thạch Sơn Đặng Hữu Diệu - UBND xã Thạch Sơn

9

Một số giải pháp nâng cao công tác tập hợp đoàn kết thanh niên khối trường 

học và thanh niên khối nông thôn trên địa bàn xã Thạch Sơn, huyện Thạch 

Hà Nguyễn Thị Vân - UBND xã Thạch Sơn
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10

Nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức ngành Tư pháp trong việc cải 

cách thủ tục hành chính về công tác đăng ký hộ tịch trên địa bàn huyện 

Thạch Hà Lê Thị Phương Thanh - UBND huyện

11

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nuôi con nuôi trong 

nước Nguyễn Thị Thảo - UBND huyện

12

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ làm nhà ở cho hộ 

nghèo, hộ cận nghèo của MTTQ huyện Thạch Hà Nguyễn Bá Dũng - UBMTTQ Huyện

13

Khảo sát sự tuân thủ dùng thuốc của người bệnh đái tháo đường type 2 tại 

Trung tâm y tế huyện Thạch Hà

Nguyễn Thị Minh, Hoàng Thanh Bảo, Nguyễn Hữu Thạch - Trung tâm Y tế 

huyện

14

Nghiên cứu tình trạng thiếu máu ở thai phụ đến sinh tại trung tâm y tế 

huyện Thạch Hà

Dương Văn Hòa, Nguyễn Minh Hảo, Trần Thanh Hải, Dương Thị Thúy 

Dung - Trung tâm Y tế huyện

15

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng 

tại Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà Nguyễn Bá Anh Đức, Ngô Thị Ngọc Thoa- Trung tâm Y tế huyện

16

Đánh giá kết quả điều trị bảo tồn gãy đầu dưới xương quay bằng bó bột tại 

trung tâm y tế huyện Thạch Hà

Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Hà, Trần Hữu Ngọc, Trần Thị Phương - 

Trung tâm Y tế huyện

17

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh siêu âm gan của bệnh nhân xơ gan 

do rượu tại Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà

Nguyễn Thế Phiệt, Nguyễn Thái Sơn, Trương Thị Thanh Hồng - Trung tâm 

Y tế huyện

18

Khảo sát mô hình bệnh tật của người bệnh nội trú tại Trung tâm y tế huyện 

Thạch Hà từ năm 2017 đến 31/8/2021

Phan Công Tý, Dương Đức Anh, Nguyễn Hải Dung - Trung tâm Y tế 

huyện

19

Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá, phân loại cán bộ, 

công chức tại xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh Trần Thị Lê - UBND xã Việt Tiến

20

Thực trạng và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đề xuất một số giải pháp 

nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn xã Thạch Kênh Nguyễn Thị Nga - UBND xã Thạch Kênh

21 Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính Nguyễn Thị Hồng Sen - UBND xã Thạch Kênh

22 Hiệu quả mô hình đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã Nguyễn Thiện Chung, Nguyễn Duy Hoàng - UBND xã Thạch Kênh

23

Một số giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ thôn trong giai đoạn hiện nay 

tại xã Thạch Văn Trần Thị Hoa - UBND xã Thạch Văn



24

Một số giải pháp để chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên 

địa bàn xã Thạch Văn giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo Hồ Thị Hiền - UBND xã Thạch Văn

25

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện 

Thạch Hà Nguyễn Phùng Lưu, Lê Quỳnh Hoa - UBND huyện

26

Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính 

tại UBND xã Đỉnh Bàn Hồ Thị Mỹ Hoa - UBND xã Đỉnh Bàn

27

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác thông tin tuyên 

truyền góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính 

quyền, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nguyễn Thị Mai - UBND xã Đỉnh Bàn

28

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát của Mặt trận tổ quốc và các 

đoàn thể chính trị - xã hội Dương Thị Mỹ - UBND xã Thạch Xuân

29

Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn xã 

Thạch Xuân, huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Tuấn - UBND xã Thạch Xuân

30

Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khối nông thôn ở Đảng bộ 

Thị trấn Thạch Hà Nguyễn Văn Duy - UBND Thị trấn Thạch Hà

31

Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn xây dựng Công đoàn cơ sở vững 

mạnh Trần Thị Yên - UBND xã Tân Lâm Hương

32

Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng nhà ở ngập 

lụt theo Quyết định 22 của Tỉnh Hà Tĩnh trên địa bàn xã Tân Lâm Hương Nguyễn Thị Hiếu - UBND xã Tân Lâm Hương

33

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

theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong cải cách hành chính tại UBND xã Tân 

Lâm Hương Đậu Thị Thu Trang - UBND xã Tân Lâm Hương

34

Phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong giai đoạn 

hiện nay Hồ Thị Hạnh - UBND xã Tân Lâm Hương

35 Phát triển phong trào Thể dục, Thể thao trên địa huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Hồng - Trung tâm Văn hóa- Truyền thông huyện

36 Để có được một phóng sự không lời bình hấp dẫn Bùi Thị Thúy Hằng - Trung tâm Văn hóa- Truyền thông huyện

37 Hiệu quả bước đầu của hệ thống truyền thanh bán thông minh Lê Hữu Đồng, Lê Danh Thắng - Trung tâm Văn hóa- Truyền thông huyện

38

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất giống lúa mới VNR20 tại xã 

Thạch Ngọc

Nguyễn Thị Nguyệt - Trung tâm ứng dụng Khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây 

trồng, vật nuôi huyện

39

Giải pháp nâng cao kiến thức và kỹ năng vận động nguồn lực cho cán bộ 

Hội chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn huyện Thạch Hà trong tình hình hiện 

nay Phan Quang Hợi - Hội Chữ thập đỏ



40 Một số giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Lệ Thủy - UBND huyện

41 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2021 Phạm Thị Bích Thủy - UBND huyện

42

Giải pháp về sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã gắn với sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn 

huyện Thạch Hà giai đoạn 2019-2021 Nguyễn Thị Phương Thủy - UBND huyện

43

Giải pháp quản lý tốt công dân thực hiện cách ly y tế tại nhà trong phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 Bùi Quốc Sơn - UBND xã Thạch Lạc

44

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã 

Thạch Lạc năm 2021 Nguyễn Thị Phương Xuân - UBND xã Thạch Lạc

45

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu hội đồng nhân 

dân thị trấn Thạch Hà Nguyễn Văn Hợi - UBND thị trấn Thạch Hà

46

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội 

và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị trấn Thạch Hà trong 

thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp Hoàng Thị Huyền - UBND thị trấn Thạch Hà

47 Nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu qua mạng trên địa bàn huyện Trần Đình Nghị, Nguyễn Ngọc Thắng, Trương Thị Cẩm Ly - UBND huyện

48

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn xã Lưu 

Vĩnh Sơn Nguyễn Thị Huê - UBND xã Lưu Vĩnh Sơn

49

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác Văn hóa - Thông tin trong giai đoạn 

2021-2022 Nguyễn Hùng Vỹ - UBND huyện

50

 Một số giải pháp nâng cao hoạt động của HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 

2021-2026 Lê Thị Kim Anh - UBND huyện

51

Nâng cao vai trò của giám sát cộng đồng trong công tác giám sát xây dựng 

các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn Phạm Thanh Linh, Nguyễn Xuân Thắng - UBND huyện

52

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ Đảng viên ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh giai đoạn hiện nay Nguyễn Thị Nguyệt - Huyện ủy Thạch Hà

53

Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nắm bắt tình hình tư 

tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện 

Thạch Hà Lê Văn Sơn - Huyện ủy Thạch Hà

54

Nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

trong giai đoạn hiện nay Nguyễn Văn Thắng - Huyện ủy Thạch Hà



55 Công tác luân chuyển cán bộ huyện Thạch Hà, thực trạng và giải pháp Bùi Thị Hoàng Oanh - Huyện ủy Thạch Hà

56
Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ

Nguyễn Thị Cẩm Tú - Huyện ủy Thạch Hà

57

Nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ trong cơ quan Đảng trên địa 

bàn huyện Thạch Hà Nguyễn Thị Thu Hiền - Huyện ủy Thạch Hà

58

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư - lưu trữ tại Đảng ủy 

các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Hà Nguyễn Thị Tuyết Hoa - Huyện ủy Thạch Hà

59

Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho thanh niên huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh trong giai đoạn hiện nay Từ Bá Thảo - Trung tâm Chính trị huyện

60

Một số yêu cầu cơ bản của việc vận dụng phương pháp tích cực vào giảng 

dạy các môn lý luận chính trị tại trung tâm chính trị huyện Thạch Hà
Nguyễn Thị Bình - Trung tâm Chính trị huyện

61

Một số giải pháp tạo hứng thú học tập cho học viên khi tham gia chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng sơ cấp lý luận chính trị tại trung tâm chính trị 

huyện Thạch Hà
Nguyễn Thị Cẩm Huyền - Trung tâm Chính trị huyện

62
Đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới trên địa bàn huyện Thạch Hà

Nguyễn Thị Thi - Huyện ủy Thạch Hà

63 Một số giải pháp về công tác phát triển đảng viên ở huyện Thạch Hà Nguyễn Thị Hương - Huyện ủy Thạch Hà

64

Giải pháp phát huy trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Thạch Hà 

2021 Trần Hữu Nghĩa - Huyện ủy Thạch Hà

65

Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm tra, giám sát của Thường trực và 

các Ban Hội đồng nhân dân huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2021-2026 Đồng Xuân Vân, Hồ Văn Thông, Nguyễn Bá Du  - HĐND huyện

66

Một số giải pháp góp phần thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công 

với Cách mạng trên địa bàn huyện Thạch Hà
Từ Hữu Yên - UBND huyện

67

Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác thanh 

tra hành chính trên địa bàn huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Trung Hiếu - UBND huyện

68

Sử dụng chế phẩm sinh học xử lý và cải thiện môi trường nuôi tôm thẻ chân 

trắng 3 giai đoạn tại xã Đỉnh Bàn
Trần Hậu Sinh - Trung tâm ứng dụng Khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây 

trồng, vật nuôi huyện

69
Sử dụng tinh phân ly thụ tinh nhân tạo bò tạo ra con lai BBB đực

Lê Văn Thưởng - Trung tâm ứng dụng Khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây 

trồng, vật nuôi huyện



70

Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà

Ngô Đức Quy, Nguyễn Trung Dũng - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện

71

Áp dụng biện pháp cách ly tại nhà đối với công dân về từ vùng dịch theo 

chỉ thị 16/CT-TTg, trên địa bàn huyện Thạch Hà Võ Văn Dũng - UBND huyện

72

Thực trạng và một số giải pháp thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính trên 

địa bàn xã Thạch Ngọc
Trần Thị Thu - UBND xã Thạch Ngọc

73

Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai nhiệm vụ công tác 

đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện Thạch Hà Võ Thanh Bình - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện

74

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác đảng viên, giai đoạn 2021-

2025 và những năm tiếp theo Bùi Thị Xuân - Huyện ủy Thạch Hà

75

Xây dựng mẫu quy chế làm việc của Đảng ủy  xã, thị trấn thuộc Huyện ủy 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025
Nguyễn Bá Hà - UBND huyện

76

Một số giải pháp phát triển hoa, cây cảnh trên địa bàn huyện Thạch Hà giai 

đoạn 2021-2025 Lê Văn Thuận, Nguyễn Thị Thanh Tú - UBND huyện

77 Chuyển đổi số trong chỉ đạo điều hành Nguyễn Trọng Thành, Lê Ngọc Thanh, Đào Tuấn Vũ - UBND huyện

78

Áp dụng tiến bộ khoa học sử dụng giống mới BT09 trong sản xuất thâm 

canh lúa vụ xuân 2021 tại xã Thạch Hội
Nguyễn Hữu An- Trung tâm ứng dụng Khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây 

trồng, vật nuôi huyện

79

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4 trên địa bàn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh Phan Thị Thương - Trung tâm Hành chính công huyện

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN


