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        Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh 

 

   Thực hiện Công văn số: 80/STP-XDKT&TDTHPL, ngày 02 tháng 02 

năm 2023 của Sở Tư pháp, về việc góp ý dự thảo Kế hoạch Theo dõi thi hành 

pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 

2023, UBND huyện Cẩm Xuyên cơ bản đồng ý các nội dung trong dự thảo và có ý 

kiến như sau:  

 - Tại điểm 2.3 Mục II của dự thảo Kế hoạch quy định về nội dung hoạt 

động tổ chức thu thập xử lý thông tin, đề nghị sửa đổi thành: “+ Tiếp nhận, thu 

thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản 

ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ 

quản lý Nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan 

giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử” (bỏ từ “xử lý”); 

 - Tại khoản 1 Mục III của dự thảo Kế hoạch quy định về trách nhiệm của 

các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan, UBND cấp huyện, đề nghị sửa đổi 

thành: “- Bố trí cán bộ, công chức, bố trí kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho 

hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật hiệu quả, đúng pháp luật”. 

 Trên đây là ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật 

trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2023, 

UBND huyện Cẩm Xuyên báo cáo Sở Tư pháp huyện được biết./. 
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