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HDND

NGIII QUYET
Ye vic xác nhn kt qua bu chfrc danh
Chü tjch TJBND huyn khóa VII (nhim kT 2016 - 2021)
1101 DONG NIIAN DAN HUY N KBANG,
KHOA VH, K HQP THU' MITOI HAT
C'àn th Lut T chi'c chInh quyên dja phwog nàrn 2015 và Lut si'ta ä'ôi,
*
ho sung m5t sO ä'iêu cia Lut TO chic ChInh p1n và Luat To chic chinh quyên
djaphwongnám 2019;
Can ci Nghj djnh sO 08/2016/ND-CP ngày 25/01/2016 cia ChInh phi
"Quy djnh sO lvcctng Phó C'hi tjch Uy ban nhdn dan và quy trInh, thi titc báu, tI
chic, mien nhim, bäi nhim, diêu dng, cách chic thành viên Uy ban nhán
dan ", Ghi thj sO 23/CT-TTg ngày 26/5/2017 cia Thi twang GhInh phz "Ye vic
thtcc hin nghiéin quy a'jnhsó lwcmg, cc cdu và quy trInl'z, thu tyc bâu, tir ch&c,
mien nhim, hal nhiêm, diêu 3ng, cách chz.c thành viên Uy ban nhân dan các
cáp",
Xét Ta trinh s /TTr-HDND ngày /10/2020 cia Ghi tjch IT1DND huyn
"V/v gió'i thiu nhán sir báu chic dan/i Chi tjch UBND huyçn khóa VII (nhim lcj)
2016 - 2021 ",
Can ci kit qu biên ban kiê'm phiê'u bá'u chuIc danh Jn tjch UBND huyn
khOa VII (nhim kj) 2016 - 2021),
QUYET NGHT
Diu 1. Xác nhn kt qua b..0 Ong Nguyen Vn Dung - Phó BI thr Huyn
üy khóa IX (nhim kS' 2020-2025), Phó Chü tch UBND huyn khóa VII (nhim
k 20 16-2021); di biêu BDND huyn khóa VII (nhim k 20 16-2021), d tring
cCr chirc danh Chü tjch Uy ban rthân dn huyn khóa VII (nhim k 2016 - 2021).
E}iu 2. Giao Thuông trrc Hi dông than dan huyn hoàn chinh thñ tue
trmnh cap có thâm quyên phê chuân kêt qua bâu chirc danh Chñ tch Uy ban nhân
dan huyn khóa VII (nhim kST 2016- 2021) theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Ngh quyt nay dä d119'c HDND huyn khóa VII, nhim k' 2016-2021
thông qua ti kSr h9p thr Mui hai ngày 06/10/2020 và có hiu 1c kê tir ngày
thông qua.!.
CHU TICH
Noi nhân
-UBND tinli;
-Si Nôi vu tinh;
-U Huyn üy;
-U HDND - UBND huyn;
-Ban To chirc Huyên üy;
-Phông Ni vii huyn;
-Các vj dii biêu HDND huyn (khóa VII);
-Lru VT, Til, VP.
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