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Kbang, ngày tháng 10 nám 2020

NGII! QUYET
V vic xác nhn kt qua bu b sung chfrc danh
Phó Chü tjch UBND huyn khóa VII (nhim kS 2016 - 2021)
uQI BONG NHAN DAN HUYN KBANG,
KHOA VII, K HQP THI5' MISOI HAl
Can c- Lut Td chic chInh quyê'n dja phu'o'ng nám 2015 và Lugt sü.a dái,
sung int so' diê'u cia Lut To' chi'cc ChInh phi và Lu4t To' chic chInh quyo'n dja
phwong nám 2019,
Can th Nghj djnh sO' 08/2016/ND-C? ngày 25/01/2016 cia Chinh pith
"Quy djnh sO ltrg Phó Ghi tjch Uy ban nhOn dan và quy trInh, tith tyc bOu, tit
chjc, n7iên nhiçm, bäi nhim, diêu dç5ng, ca'ch chtc thành viên Uy ban nhân dOn ";
Ciii thj sO 23/CT-TTg ngày 26/5/2017 cia Thi tzthng Chinh phü "Vé vic thzcc
hin nghiên2 quy djnh sO lu-cmg, cci cOu và quy trInh, thz tyc bOu, tic chic, mien
nhiêin, bãi nhiêm, diêu dóng, cOch chi'cc thành viên Uy ban nhOn dOn cOc cOp ";
/TTr-UBND ngày /10/2020 cia Cith tjch UBND
COn ci'c Ta trInh sO'
huyn "V/v bOu hO sung ch&c danh Phó Cith tjch UBND huyn khOa VII 'nhirn k$'
2016-2021";
COn c kIt quO biên hOn idê'm philu bd'u ch&c danh Phó C'hz tjch UBND
huyn khóa VII (nhiçrn kj) 2016 - 2021),
QUYET NGHJ:
Diu 1. Xác thn k& qua b.0 ông Lê Thanh San - BI thu Dàng üy xã Däk
Hki (nhim kST 2020-2025) dã trüng cir chirc danh Phó Chü tjch UBND huyn
khóa VII, nhim k 2016- 2021.
Diu 2. Giao ThuOng tic Hi dng nhân dan huyn hoàn chinh thu tçlc,
trInh cap có thâm quyên phê chuân kêt qua bâu chirc danh Phó Chñ tjch UBND
huyn khóa VII (nhim kr 2016- 2021) theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Nghj quyêt nay d duçc BDND huyn khóa VII, nhim k' 2016-2021 thông
qua ti kS' hçp thIr Muii hai, ngày 06/10/2020 và có hiu lirc kê tr ngày thông
qua.!.
CHU T!CH
Noinhn:
-UBND tinh;
-S& Ni vu tinh;
-TT Huyn üy;
-U HE)ND - UBND huyn;
-Ban T chi'rc Huyn üy;
-Phông Ni vi huyn;
-Các vj di biêu HDND huyn (khóa VII);
-Lu'u VT, TH, VP.
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