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Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Hà Tĩnh 

 

Thực hiện Công văn số 237/UBND-VX1  ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc giao góp ý, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 

số 177/2019/NQ-HĐND tỉnh  

Sau khi nghiên cứu bản dự thảo, UBND huyện Nghi Xuân thấy rằng nội 

dung dự thảo Kế hoạch đã bám sát Nghị quyết số 177/2019/NQ-HĐND ngày 

15/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và cơ bản nhất trí với dự thảo Kế hoạch. 

Đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi, bổ sung như sau:  

1. Sửa đổi ở gạch (-) đầu dòng thứ nhất ở mục 2. Mức hỗ trợ từ ngân sách 

tỉnh “Người lao động tham gia BHXH tự nguyện được quy định tại khoản a, 

khoản b, mục 1 nêu trên…” sửa lại: 

“Người lao động tham gia BHXH tự nguyện được quy định tại điểm a, 

điểm b, khoản 1, mục II …” 

2. Cần bổ sung mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện để 

thống nhất và thuận tiện cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện. 

Vậy, UBND huyện Nghi Xuân có ý kiến đề nghị Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tổng hợp và hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành./. 

 
 
 

    Nơi nhận:  

     - Như trên; 

     - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

     - Phòng LĐ-TBXH; 

     - Lưu: Văn thư. 
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