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NGH!QUYET
Ye vlçc mien nhiçm chtrc danh
Phó Chü tjch IIBND huyn khóa VII (nhim k 2016 - 2021)
A

.

HOI BONG NHAN DAN HIJYN KBANG,
KHOA VII, K HQP TH15' MUJI HAl
Can cic Lut Td chjc chInli quyn dja phwcng nàm 2015 và Lut sica ddi, bd
sung mt so diêu cia Lut TO chicc ChInh phi và Luç* TO chic chInh quyên dja
phwcmg nàrn 2019;
Can cic Nghj djnh sO' 08/2016/ND-CT ngày 25/01/2016 cña ChInh phü "Quy
dnh so lup'ng Phó GhÜ tich Uy ban nhán dan và quy trmnh, thz tyc báu, tic chc,
mien nhim, bäi nhim, diêu dng, cách chc thành viên Uy ban nhán dan "; Chi thj
sO 23/CT-TTg ngày 26/5/2017 cia Thi twang ChInh phñ "Vé vic thcc hiçn nghiêm
quy djnh sO lwcmg, cc' cáu và quy trInh, thi tyc bdu, tIc chic, mien nhiçm, bãi nhim,
diêu dç5ng, cách chicc thành viên Uy ban nhán dan các cap ";
/TTr-UBND ngày /10/2020 cza CIth tjch UBND huyn
Xét Ta trInh sO'
"V/v mien nhim chicc danh Phó Chz tjch UBND huyn khóa VII ('nhim k5' 2016 2021";
Can cr kt qua biu quy& cüa các di biu HDND huyn ti kS' h9p,
QUYET NGH!:
Biu 1. Min nhim chirc danh Phó Chü tjch UBND huyn khóa VII (nhim
k 2016- 2021) dôi vi ông Phm Xuân Trung.
L do min nhim: nghi hru theo ch d nhà nuâc quy dnh.
Diu 2. Giao ThtRmg trrc HDND huyn hoàn chinh thu tiic trinh cp có th.m
quyên phê chuân kêt qua min nhim chtrc danh Phó Chu tch UBND huyn khóa
VII (nhim k' 20 16-2021) dôi vi ông Phtm Xuân Tmông theo quy dnh.
Nghi. quy& nay dã ducic HDND huyn khóa VII, n1iim k 2016-2021 thông
qua ti k3 hçp thr Mi.thi hai ngày 06/10/2020 Va có hiu içrc kê ti'r ngày thông qua.!.
CHU TCH
prg.j n/ian:
- TT. HDND tinh;
- TT.Huyen ui';
- TT.HDND huyn;
- CT, PCT UBND huyn;
- Ban TLUBMTTQVN huyn;
-Các dai biêu HDND tinh bâu ti huyn;
-Các dai biu BDND huyn khoá VII;
-Các ca quan, o'n v, ban ngành, loàn th huyn;
-U HDND và UBND các xä, thj trân;
-Liru VT, VP, TH.
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