
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH 

 

Số:             /UBND-NV 
V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết 595/NQ-UBTVQH15 

ngày 12/9/2022 của Ủy ban  

Thường vụ Quốc hội 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Hồng Lĩnh, ngày     tháng 11  năm 2022 

     

 
 Kính gửi:   Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 6797/UBND - NC3 ngày 29/11/2022 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế 

hoạch thực hiện Nghị quyết 595/NQ - UBTVQH ngày 12 tháng 9 năm 2022 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các 

đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. 

Sau khi nghiên cứu các nội dung trong văn bản dự thảo Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 595/NQ - 

UBTVQH ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc 

tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, 

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 đề nghị xem xét, sửa đổi như sau: 

Tại mục a và b của nội dung 1.3 dự thảo có ghi “….tổ chức thanh lý, bán 

đấu giá, quyền sử dụng đất tại các trụ sở dôi dư….”, đề nghị sửa thành “… tổ 

chức thanh lý, bán đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất tại các trụ sở 

dôi dư…..”. 

Xem xét bỏ từ “về việc” tại mục 1 và từ “việc” ở mục 1.1. 

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 PCT UBND thị xã; 

- Các phòng chuyên môn thị xã;   

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
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Tôn Quang Ngọc 
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