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Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh. 
 

Thực hiện Văn bản số 2299/CCHC&VTLT ngày 28/11/2022 của Sở Nội vụ về 

việc cho ý kiến góp ý đối với dự thảo kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Hà 

Tĩnh năm 2023.  

Sau khi nghiên cứu các nội dung trong văn bản dự thảo kế hoạch cải cách hành 

chính (CCHC) tỉnh Hà Tĩnh năm 2023, Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh cơ bản 

thống nhất với các nội dung dự thảo và xin có một số ý kiến như sau: 

1. Đề nghị rà soát, sửa các lỗi chính tả trong dự thảo kế hoạch tại các trang 2, 

4, 5, 9, 14…). 

2. Về nội dung: 

- Tại mục 5.1, nội dung 5 của phần II có đề ra chỉ tiêu “85% cán bộ, công chức 
cấp xã có trình độ đại học trở lên và được chuẩn hoá về lý luận chính trị, chuyên 
môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc (trừ các chức danh có quy định khác của cơ quan 

có thẩm quyền)” đề nghị xem xét sửa thành “85% cán bộ và 100% công chức cấp xã 
có trình độ đại học trở lên được chuẩn hoá về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp 
vụ, kỹ năng làm việc (trừ các chức danh có quy định khác của cơ quan có thẩm 

quyền)”. 

- Đề nghị xem xét bỏ từ “Tỷ lệ” tại các mục 7.1, 7.3, 7.4, 7.5 của nội dung 7, 

phần II. 

 - Tại gạch đầu hàng thứ 4, mục 1, phần III dự thảo có nêu “..., quán triệt thực 

hiện các văn bản các cấp về  CCHC của dưới nhiều hình thức,….” đề nghị sửa lại 

thành: “…., quán triệt thực hiện các văn bản của các cấp về CCHC dưới nhiều hình 

thức,…” 

 - Tại gạch đầu hàng thứ 8, mục 1, phần III dự thảo có nêu: “Tăng cường hiệu 
quả việc thực hiện các giải pháp nhằm giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp 

hạng chỉ số B1”, đề nghị sửa lại thành: “Tăng cường hiệu quả việc thực hiện các giải 
pháp nhằm giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ 
pháp luật (gọi tắt là chỉ số B1). 

 - Tại gạch đầu hàng thứ 3 của mục 7.2, dự thảo có nêu “… thí điểm áp dụng 
ISO điện tử tại 03 cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện” đề nghị sửa thành 

“...thí điểm áp dụng ISO điện tử tại 05 cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, 

huyện” để thống nhất với nội dung tại mục 7.8, phần II. 

Kính đề nghị Sở Nội vụ xem xét, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.  

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã; 

- Các phòng: Tư pháp; VHTT; TCKH; Kinh tế; 

- Văn phòng HĐND-UBND thị xã; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Tôn Quang Ngọc  
 


		ngoctq.hl@hatinh.gov.vn
	2022-12-02T07:45:43+0700


		2022-12-02T08:21:14+0700


		2022-12-02T08:21:32+0700


		ubhonglinh@hatinh.gov.vn
	2022-12-02T08:21:50+0700




